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Įvadas
Inžineriniai geologiniai tyrimai – veikla, skirta užstatomos teritorijos, akvatorijos, statybos sklypo ar jo dalies inžinerinėms geologinėms
sąlygoms ištirti ir gauti duomenis, reikiamus detaliajam planavimui atlikti, statinio statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statinio
projektui, statybos darbų technologijos projektui rengti, planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui atlikti (STR 1.04.02:2004).
Inžineriniai geologiniai tyrimai turi teikti visus reikiamus duomenis
apie statinio pagrindo, požeminės terpės ir gretimos aplinkos geologinę
sandarą, požeminį vandenį, taip pat statiniui projektuoti reikiamus gruntų
ir uolienų parametrus.
Hidrogeologiniai tyrimai sudaro inžinerinių geologinių tyrimų
sudedamąją dalį, skirtą įvertinti požeminio ir paviršinio vandens įtaką
statiniams, ir susideda iš (STR 1.04.02:2004):
− vandeniui labai laidžių sluoksnių filtracinių savybių tyrimo – filtracijos koeficiento (savitojo hidraulinio laidumo) verčių radimo
bandomaisiais išsiurbimais ar bandomaisiais įpylimais (aeracijos
zonoje);
− vandeniui silpnai laidžių ir laidžių gruntų filtracijos koeficiento
(savitojo hidraulinio laidumo) verčių radimo laboratoriniais
tiesioginės filtracijos ar gruntų bandinių konsolidacijos būdais;
− gruntinio vandens lygio gylio matavimo ir vandens lygio sezoninio svyravimo įvertinimo;
− spūdinio požeminio vandens sluoksnių identifikavimo, pjezometrinio lygio aukščio matavimo, gruntinio ir spūdinio vandeningųjų
sluoksnių sąveikos įvertinimo;
− vandens nuotekų iš vandentiekio, technologinių vamzdynų,
kanalizacijos įrenginių, taip pat technogeninio požeminio vandens apraiškų įvertinimo;
− požeminio vandens tėkmės krypties, maitinimo, iškrovos ir drenavimo sąlygų nustatymo;
− požeminio vandens cheminės sudėties ir korodavimo agresyvumo įvertinimo.
Norint išsamiai ištirti grunto savybes, be lauko tyrimų, reikia atlikti
ir laboratorinius tyrimus, su kuriais jau buvo susipažinta studijuojant
Inžinerinės hidrogeologijos studijų dalyką.
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Prieš pradėdami praktiką, studentai išklauso praktikos vadovo saugaus darbo instruktažą ir gauna darbams atlikti reikiamus prietaisus ir
įrankius. Kiekvienas pogrupis ir jo vyresnysis privalo atidžiai apžiūrėti,
ar įrankių ir prietaisų komplektacija atitinka jos aprašą. Įsitikinęs, kad
visi prietaisai yra, pogrupio vyresnysis pasirašo apraše, kad prietaisus
priėmė, ir aprašą atiduoda praktikos vadovui.
Studentams, vykstantiems į praktiką, patartina paskaityti Z. Kinderio vadovėlio „Hidrogeologija ir gręžyba“ skyrius apie gręžybą ir hidrogeologinius tyrimus, taip pat P. Variakojo vadovėlio „Geodezija“ skyrius
apie geodezinius matavimus ir topografinės nuotraukos sudarymą.
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1. Hidrogeologinių tyrimų sudėtis,
pasirengimas tyrimams
Hidrogeologinių tyrimų sudėtis
Inžinerinės hidrogeologijos mokomosios praktikos tyrimus sudaro:
− ankstesnių inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų
duomenų nagrinėjimas;
− hidrogeologinių sąlygų, geologinių procesų ir reiškinių tyrimai;
− gautų tyrimo duomenų analizė ir sisteminimas;
− ataskaitos tekstinės dalies ir priedų rengimas ir įforminimas.
Atlikus hidrogeologinius tyrimus, parengiama ataskaita, susidedanti iš aiškinamojo rašto bei tekstinių ir grafinių priedų. Ataskaitos
aiškinamajame rašte pateikiami šie skyriai:
− įvadas;
− bendrieji duomenys apie tyrimų objektą;
− geologinė sandara;
− hidrogeologinės sąlygos;
− geologiniai procesai ir reiškiniai;
− išvados.
Skyriuje Bendrieji duomenys pateikiamos žinios apie tyrimų
objektą:
− žemės paviršiaus reljefas, altitudės, šlaitų statumas, kiti svarbiausi morfometriniai ir morfologiniai ypatumai;
− sklypo technogeninė apkrova (iškasos, sampylos, esami statiniai);
− duomenys apie saugomas teritorijas;
− žinios apie nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes;
− svarbiausi hidrografiniai parametrai.
Skyriuje Geologinė sandara pateikiami literatūros analizės
duomenys:
− kvartero sistemos sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis;
− sluoksnių slūgsojimo sąlygos, sluoksnių deformacijos, palaidotos struktūros, tektonikos elementai;
− ikikvarterinės storymės sluoksniai, jų litologiniai ypatumai ir
petrografinė sudėtis, sandaros ir struktūros elementai.
Skyriuje Hidrogeologinės sąlygos aprašomi:
− rasti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens
tipai;
6

− vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo, maitinimo ir drenavimo
sąlygos, sluoksnių filtracinės (hidraulinio laidumo) savybės;
− gruntinio vandens lygis, lygio režimas, tėkmės kryptis;
− technogeninio gruntinio vandens formavimosi galimybės, galimi
taršos židiniai.
Skyriuje Geologiniai procesai ir reiškiniai aprašomi:
− dabartinių geologinių procesų apraiškos, aktyvūs ar stabilizuoti
gamtiniai ir technogeniniai geologiniai reiškiniai;
− krantų ir šlaitų bei jų tvirtinimų deformacijos.
Didžiausias dėmesys ataskaitoje skiriamas hidrogeologinių sąlygų
ir geologinių procesų ir reiškinių tyrimui. Skyriuose Bendrieji duomenys,
Geologinė sandara pateikiama tik pagrindinė informacija apie tiriamą
objektą, nesiplečiant į detales. Patartina naudotis atitinkamų institucijų
internetiniuose puslapiuose esančia informacija:
− apie geologinę sandarą ir požeminį vandenį (http://www.lgt.lt);
− apie saugomas teritorijas (http://www.gis.am.lt);
− aplinkos valstybinio monitoringo duomenimis
(http://www.gis.am.lt, http://www.lgt.lt);
− skaitmeniniu žemėlapiu (http://www.gis.am.lt).
Ataskaitos aiškinamasis raštas baigiamas išvadomis apie tyrimų objekto hidrogeologines sąlygas.
Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai:
− ištirto sklypo padėties vietovėje schema;
− topografinis (geodezinis) planas, kuriame pažymėta tyrimų vietos
(gręžimo, filtracijos tyrimų ir kt.), inžinerinių geologinių pjūvių
linijos;
− gręžinių, kitų tyrimų vietų geodezinių koordinačių LKS-94 ir
altitudžių Baltijos aukščių sistemoje žiniaraštis;
− archyvinės ir fondinės medžiagos duomenų apie anksčiau gręžtus
gręžinius planas;
− inžineriniai geologiniai gręžinių stulpeliai – tyrimų metu išgręžtų
ar paimtų iš ankstesnių tyrimų ataskaitų;
− inžineriniai geologiniai pjūviai su inžinerinių geologinių
sluoksnių ribomis ir hidrogeologiniais duomenimis;
− gruntų (ir uolienų) filtracijos bandymų duomenų grafikai.
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Pasirengimas tyrimams
Tyrėjas privalo vadovautis vietovės, kurioje yra tiriamasis statybos sklypas, geologinės analizės prioritetu. Būtina išanalizuoti anksčiau
atliktų inžinerinių geologinių tyrimų objekte ar gretutinėje vietovėje
duomenis.
Būtina įvertinti tiriamos ir aplinkinės vietovės urbanistinės raidos ar
ūkinio naudojimo istoriją, taip pat atsižvelgti į atliktą žemių melioraciją,
reljefo lyginimą, anksčiau vykdytus žemės darbus, kitus technogeninius
vietovės pokyčius.
Parengiamuosius tyrimų darbus sudaro:
− topografinių, geodezinių planų tikrinimas tyrimų vietoje, reljefo
įvertinimas, esamų statinių techninės būklės apžiūra, tiriamojo sklypo dangos, tyrimo vietų ir privažiavimo kelių būklės
įvertinimas, inžinerinių tinklų ir kitų objektų apsaugos zonų
nužymėjimas, geodezinių ženklų vietų, būklės ir koordinačių bei
altitudžių tikslinimas;
− gręžimo ir kitos tyrimo įrangos privežimo prie nustatytų ir
nužymėtų tyrimo vietų ir saugaus darbų atlikimo galimybių vertinimas, taip pat tyrimų įrangos transportavimo, pastatymo sąlygų
nustatymas, reikalingų matmenų darbo aikštelių ir saugių darbo
vietų parengimas;
− inžinerinio geologinio kartografavimo medžiaga ir duomenimis
pagrįstas tiriamojo sklypo dalies geologinės sandaros sudėtingumo
lygmens nustatymas, gruntų sluoksnių genezės, geologinio
amžiaus ir geologinio indeksavimo tikslinimas, hidrogeologinės
situacijos, požeminio vandens korodavimo agresyvumo židinių ir
geologinių reiškinių nustatymas;
− tiriamajame plote anksčiau atliktų inžinerinių geologinių,
hidrogeologinių, tyrimų ataskaitų duomenų nagrinėjimas bei
ankstesnių projektų ar statybos lyginamosios patirties vertinimas;
− nustatytų, pažymėtų topografiniame plane ir nužymėtų vietovėje
gręžinių, kasinių, kitų tyrimų vietų derinimas su žemės savininkais, nuomininkais ar naudotojais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais ar naudotojais, taip pat
leidimų atlikti tyrimo darbus apsauginėse zonose bei saugomose
teritorijose gavimas, šių leidimų derinimas su vietos savivaldos
institucijomis (šį punktą vykdo mokomosios praktikos vadovai).
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Teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumo išankstinis
vertinimas atliekamas pagal tam tikrus požymius (1.1 lentelė – STR
1.04.02:2004).
1.1 lentelė. Inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumo išankstinis vertinimas

Sąlygos
1. Geomorfologinės
1
Reljefo genetinių ir
morfo-metrinių tipų
skaičius
Reljefo raižytumas
Technogeniniai reljefo
pokyčiai (sampylos,
pylimai, iškasos,
karjerai)
Paviršiaus nuolydžiai
laipsn.
Šlaitai, nuokalnės,
slėniai
Erozinės, termokarstinės, sufozinės
ir kitos neigiamos
reljefo formos
Atstumas iki
nepastovių šlaitų ir
eroduojamų krantų m
2. Geologinės
Podirvio sluoksnio
(įžemio) genezė

Sąlygų sudėtingumo įvertinimas
paprastos
vidutinės
sudėtingos
2
3
4
1–2
3–4
>4
lygus reljefas

mažai raižytas raižytas

nėra

nedideli
pokyčiai

labai pakeistas
reljefas

< 15

15–25

> 25

nėra

yra

yra daug

nėra

yra nedaug ir
mažų

yra daug ir didelių

> 100

100–50

< 50

paprastos
ikikvarterinės
uolienos,
pagrindinė
morena, fliuvioglacialiniai,
senojo aliuvio,
vagos aliuvio
dariniai

vidutinės
hipergeninė
morena, limnoglacialiniai,
jūriniai, eoliniai, aliuviniai
dariniai

sudėtingos
sukarstėję
ikikvarterinės
uolienos, kraštiniai
dariniai, senvagių
aliuvio, biogeninės
ir technogeninės
nuogulos
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1
Įžemio gruntai

2
žvyras, smėlis,
moreninis priesmėlis,
moreninis
priemolis, uoliena

4
sukarstėjusi uoliena, dolomitmilčiai,
dumblas, sapropelis, durpės,
sudurpėjusi
nuogula, dumblinga nuosėda,
dribsmėlis, technogeniniai dariniai

<3

3
molis, juostinis molis,
juostinis
priemolis,
aliuvinis
priemolis ir
priesmėlis,
aleuritas,
įdūlėjusi uoliena
3–5

Skirtingų litologinių
tipų sluoksnių
skaičius
Ikikvarterinių
sluoksnių uolienos
Santykiškai silpni
sluoksniai

nėra

gali būti

yra sukarstėjusių ar
sudūlėjusių
slūgso giliau ir
didelio storio

slūgso
viršutinėje
pjūvio dalyje
ir nedidelio
storio
Supiltinės, suplautinės nėra
planingai
ar perkastos storymės
suformuotos,
sutankintos ar
sutankėjusios
Sluoksniuotumo
horizontalūs ir įkypi nevienpobūdis
subho-rizontalūs tisi sluoksniai
ištisiniai sluok- ir lęšiai
sniai
Palaidotos paleonėra
gali būti
reljefo formos
3. Hidrogeologinės
paprastos
vidutinės
Gruntinio vandens
>3
2–3
slūgsojimo gylis m
Galima vandens lygio <0,5
0,5–1
kitimo amplitudė m
Vandeningojo sluok- vienodas,
diskretus,
snio išplitimas
ištisinis
nevienodo
storio
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nėra

>5

betvarkės, nesutankintos ar
nesutankėjusios
sudėtingos
konfigūracijos
sluoksniai, lęšiai,
lustai
yra palaidotų
paleoįrėžių
sudėtingos
<2
>1
komplikuotas,
sudėtingas

1
Duomenys apie
vandens korozinį
agresyvumą
Drenažo įrenginiai
ar vandens turintys
vamzdynai

2
duomenų nėra

Sluoksnio vandens
laidumas
Spūdinio vandeningojo sluoksnio
slūgsojimo gylis ir
hidrostatinis spūdis

vandenspara

Gruntinio vandens
sąveika su paviršiniu
vandeniu
Požeminio vandens iškrovos zona,
šaltiniai, versmės
Duomenys apie taršą

sąveikos nėra

4. Geodinaminės
Seismingumas pagal
MSK 64
Seismingumas pagal
EMS 98
Seisminė gruntų kategorija
Karstinio proceso
apraiškos ir reiškiniai
Nuošliaužos, kitos
šlaitų stabilumo
pažeidos
Kiti geodinaminiai
procesai ir reiškiniai
Statinių deformacijos

nėra

spūdinio
sluoksnio nėra

3
nustatytas silpnas agresyvumas
yra veikiantys,
hidrauliškai
išbandyti
nedidelis

4
yra duomenų apie
agresyvumą
neaišku arba yra
netvarkingi ar
neveikia
didelis ar labai
nevienodas
gylis mažesnis
nei 20 m, pjezometrinis lygis
mažesniame nei 2
m gylyje

gylis per 20
m, pjezometrinis lygis
giliau nei 2
m nuo žemės
paviršiaus
sąveika silpna yra hidraulinė
sąveika

nėra

gretimoje
vietovėje

pačiame sklype

duomenų nėra

tarša nustatyta

paprastos
iki 3 balų

yra taršos
požymių
vidutinės
iki 6 balų

iki 3 balų

iki 6 balų

pirmoji

antroji

sudėtingos
daugiau kaip 6
balai
daugiau kaip 6
balai
trečioji

nėra

nėra

yra

nėra

stabilizuotos

aktyvios

nėra

lokalūs

intensyvūs

nėra

gretimoje
vietovėje

pačiame sklype
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Parengiamieji darbai baigiami inžinerinių geologinių tyrimų lauko
darbų, laboratorinių tyrimų ir duomenų apdorojimo tvarkos nustatymu.

Vietovės geodeziniai matavimai
Atliekant hidrogeologinius tyrimus būtina nustatyti gręžinių padėtį
plane ar erdvėje (koordinates). Atliekama techninė niveliacija centimetro
tikslumu, naudojant geodezinės matuoklės juodas atskaitas. Žinomais
geodeziniais metodais apskaičiuojami nesąryšiai.
Parinkus gręžinių profilius, kuriuose bus atliekami hidrogeologiniai tyrimai, paruošiamas geodezinis pagrindas. Parenkamos dvi tiesios
ir lygiagrečios profilių trasos, jos piketuojamos (dažniausiai lygiais atstumais), niveliuojami piketų aukščiai (praktikos vadovas nurodo reperio aukštį), nustatomas geologinio profilio trasos azimutas. Užpildomi
atitinkami geodezinių matavimų žurnalai. Nubraižomas tyrimų vietos
abrisas (1.1 pav.).

1.1 pav. Hidrogeologinių tyrimų abrisas

Šiuose metodiniuose patarimuose nepateikiama detali geodezinių
darbų tvarka ir eiga, nes šių darbų įgūdžių studentai yra įgiję atlikdami
geodezijos mokomąją praktiką.
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2. Gręžimo įrangos
hidrogeologiniams tyrimams
parinkimas
Gręžinių gręžimas yra tiesioginių hidrogeologinių, o kartu ir
inžinerinių geologinių tyrimų lauko darbų esminė dalis. Tyrimų gręžiniai
gręžiami siekiant ištirti tiriamo objekto geologinę ir hidrogeologinę
sandarą, nustatyti gruntų sudėtį, vandeningumą ir fizinę būklę, preliminariai išskirti inžinerinius geologinius sluoksnius, išmatuoti gruntinio
vandens gylį, imti gruntų ir vandens mėginius, uolienų ir gruntų bandinius. Gilesniuose gręžiniuose gali būti atliekami geofizikiniai ir hidrogeologiniai tyrimai (bandomieji išpumpavimai ir kt.) ar geotechniniai
(presiometriniai ir kt.) bandymai, tam tikruose gylio tarpsniuose gali būti
atliekamas geotechninis zondavimas. Norint interpretuoti geofizikinių
tyrimų ir geotechninių bandymų duomenis, būtina gręžti.
Gręžimo vietų išdėstymas, gręžinių skaičius ir gręžimo gylis nustatomas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, atsižvelgiant į tyrimų vietos geologinės ir hidrogeologinės sandaros sudėtingumą, silpnųjų gruntų buvimą geologiniame pjūvyje, taip pat
įvertinant geotechninę kategoriją.
Pagal naudojamą energiją gręžinių gręžimas gali būti mechanizuotas ir rankinis. Gręžinių gręžimo būdas ir technologija, gręžinio konstrukcija ir skersmuo parenkami taip, kad hidrogeologinių tyrimų eigoje
būtų galima:
− laikantis darbų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų išgręžti
reikiamo skersmens gręžinį iki numatyto gylio arba tam tikrų
sąlygų reikiamu tikslumu nužymėtoje vietoje;
− priklausomai nuo gręžimo būdo reikiamu tikslumu identifikuoti skirtingos sudėties ir skirtingos fizinės būklės gruntų (ar
uolienų) sluoksnių ribas bei išmatuoti tų sluoksnių pado ir kraigo
slūgsojimo gylį;
− išmatuoti gruntinio vandens lygio gylį, spūdinio požeminio vandens pjezometrinio lygio aukštį;
− paimti grunto ir požeminio vandens mėginius;
− paimti nustatytų matmenų nesuardytos sandaros gruntų ir uolienų
bandinius, išsaugant rišlių gruntų gamtinį drėgnumą;
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− gręžskylėse atlikti kitus numatytus darbus – geotechninio zondavimo, geofizikinio tyrimo ar hidrogeologinio bandymo;
− laikantis nustatytų reikalavimų likviduoti gręžinį;
− pasiekti, kad žala, padaryta žemės savininkui, nuomininkui ar
naudotojui, būtų kiek įmanoma mažiausia.
Mokomosios praktikos metu su mechanizuotu gręžinių gręžimo
būdu susipažįstama aplankant hidrogeologinių tyrimų įmonę ir jos
atliekamų darbų objektus. Surenkama informacija apie gręžiamą gręžinį,
geologinius (vandeningus ir vandensparinius) sluoksnius, gręžimo įrangos techninius parametrus. Detaliau apie mechanizuotą gręžimo būdą
pateikta literatūroje (Kinderis, 1974).
Tyrimo objekte atliekant hidrogeologinius tyrimus naudojamas rankinis gręžimo būdas, su kuriuo žemiau plačiau supažindinama.
Stebėjimo gręžinio įrengimas
Stebėjimo gręžinio įrengimo technologija parenkama atsižvelgiant į
gręžinio paskirtį, geologines ir hidrogeologines bei požeminių sluoksnių
užterštumo sąlygas. Šiuo požiūriu skiriamos 4 gręžinių grupės:
− gręžiniai, įrengti gruntiniame vandeningajame sluoksnyje;
− gręžiniai tarpsluoksniniame vandeningajame sluoksnyje;
− gręžiniai, išgręžti požeminio vandens užterštumui naftos produktais ir kitais su vandeniu nesimaišančiais skysčiais nustatyti ir
stebėti;
− gręžiniai, įrengti požeminio vandens užterštumui tirpiomis
medžiagomis nustatyti ir stebėti.
Mokomosios praktikos metu gręžiniai bus gręžiami rankiniu būdu ir
įrengiami siekiant išmatuoti gruntinio vandens lygio gylį. Dėl to gręžiniai
įrengiami gruntiniame vandeningajame sluoksnyje.
Gręžinio įrengimo proceso metu nustatomas tikslus geologinis
pjūvis. Gręžiamas ir paimamas kernas (grunto mėginys), leidžiantis
tiksliai ir patikimai identifikuoti gręžinio geologinį pjūvį. Gręžinio dokumentacijoje pateikiamas tikslus geologinio pjūvio aprašymas, kerno
kėlimo intervalai.
Jei gręžiama sraigtiniu būdu, grunto litologija aprašoma pagal ant
grąžto menčių iškeltą gruntą. Šiuo atveju grąžtas iš kirtavietės turi būti
pakeliamas atsižvelgiant į geologinio pjūvio sandarą, tačiau ne rečiau
kaip 7 cm intervalais sunkesniuose ir 15 cm intervalais lengvesniuose
gruntuose.
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Gręžinio vidinis skersmuo parenkamas atsižvelgiant į gręžinyje
atliekamų tyrimų rūšį, tačiau visada turi būti ne mažiau kaip 50 mm, kad
prireikus būtų galima atlikti kompleksines tyrimo procedūras.
Stebėjimo gręžinio žiotys įrengiamos taip, kad į gręžinį negalėtų
pakliūti atsitiktinė tarša. Tikslinga gręžinio žiotis apgaubti specialiu
mechaniniam poveikiui atspariu gaubtu (galvute). Ant gręžinio gaubto
turi būti užrašas, nurodantis gręžinio numerį.
Gręžimo įrangos montavimas
Gręžiniams gręžti mokomosios praktikos metu naudojama pati
paprasčiausia įranga, kuri nereikalauja įgudimo ar kvalifikacijos. Kaip
ir daugelis kitų įrankių, rankinio gręžinių gręžimo įranga turi atitikti
specifinius reikalavimus. Patys svarbiausi reikalavimai rankiniam grąžtui
yra šie:
– grąžtas turi būti efektyvus, t.y. jis turi būti toks, kad grunto tyrimas būtų atliktas kaip galima greičiau ir tiksliau;
– grąžtas turi būti standus ir tvirtas;
– dažniausiai grunto tyrimams laukuose trūksta darbo jėgos, o kartais ilgi atstumai turi būti įveikti nešiojantis rankinį grąžtą, todėl
svarbu, kad įrenginys būtų lengvas ir nesunkiai pernešamas;
– grąžtai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės plieno, užtikrinančio
standžią konstrukciją ir atsparumą nusidėvėjimui.
Šiuos reikalavimus atitinka hidrogeologinių tyrimų metu naudojamas rankinis grąžtas, pagamintas Olandijos firmoje „Ejkelkamp“ (Hand
..., 1999). Grąžtas susideda iš sukimo rankenos, strypų, sujungimo movų
ir įvairios paskirties antgalių (2.1 pav.).
Šios firmos grąžtas pasižymi paprastu sumontavimu. Plastmasinė
grąžto sukimo rankena įsukama į pirmą strypą su mova viršuje (2.2
pav.).
Strypai vienas su kitu sujungiami naudojant movas, kurios ant
sujungtų strypų užfiksuojamos specialiomis užkirtomis (2.3 pav.).
Rankinis grąžtas yra ypač tinkamas dirvožemio ir grunto tyrimams.
Vos ne visiems gruntų tipams priklausomai nuo jų savybių yra sukurti
grąžtų antgaliai. Remiantis ilgamete patirtimi ir atsižvelgiant į gruntų
tyrinėtojų pastabas per ilgą laiką šie grąžtų tipai buvo ištobulinti iki
optimalių konstrukcijų grąžtų.
Taikant strypų sujungimo movomis principą, su rankiniu grąžtu
realiai galima pasiekti 8–10 metrų gylį. Maksimalus gręžinio gylis labai
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2.1 pav. Firmos „Ejkelkamp“ rankinis grąžtas

2.2 pav. Rankenos įsukimas į strypą
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2.3 pav. Strypų sujungimas

priklauso nuo įvairių veiksnių: požeminio vandens gylio, grunto profilio
ir, žinoma, paties grunto, kuriame gręžiamas gręžinys.
Su rankinio grąžto komplektu, panaudojant atitinkamus antgalius,
galima gręžti įvairios granuliometrinės sudėties, iki 5 m gylio (didesnio
gylio gręžiniams gręžti reikia papildomų strypų) gruntus. Šiuo grąžtu
gręžiamų gręžinių skersmuo paprastai yra 50 mm, tačiau yra ir tokių
antgalių, kuriais galima išgręžti ir 100 mm skersmens gręžinius.
Grąžto antgalių parinkimas pagal grunto struktūrą
Edelmano antgaliai
Plačiausiai naudojami Edelmano tipo grunto grąžtų antgaliai. Tipinė
Edelmano grąžtų antgalių konstrukcija leidžia minimaliai sumažinti
trintį grunte į jį skverbiantis grąžtui ir ištraukiant grąžtą iš grunto, vadinasi reikia mažiau fizinių pastangų. Norint pasiekti optimalių rezultatų,
gruntų grąžtų antgaliai turi būti pasirinkti atsižvelgiant į grunto tipą.
Naudojami 4 Edelmano tipų grąžtų antgaliai: molio, smėlio, rupaus
smėlio ir kombinuoto tipo (2.4 pav.):
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b)				

c)				

2.4 pav. Edelmano tipo antgaliai: a) molio; b) kombinuotas; c) smėlio ir d) stambiagrūdžio smėlio

a)				

d)

– molio gruntai yra labai rišlūs, dėl to šiam gruntui gręžti skirti
antgalio ašmenys, susiduriantys su mažu pasipriešinimu, turi būti
siauri;
– smėlio gruntai nėra rišlūs, todėl gruntas laikomas antgalio,
turinčio plačius ašmenis, viduje;
– stambiagrūdis smėlis, ypač sausas, yra mažai rišlus arba visai nerišlus, todėl rupaus smėlio antgalio ašmenys yra praplėsti papildomais sparneliais, suformuojančiais beveik uždarą antgalį;
– kombinuoto tipo (šaukštinis) antgalis pasižymi pakankamai geru
smėlio grunto laikymu, o paimtas molingas gruntas gali būti gana
lengvai pašalinamas iš antgalio.
Žvirgždingų gruntų antgalis
Šio tipo konstrukcijos antgaliai tinkami gręžti sunkiuose kietuose
gruntuose, susimaišiusiuose su smulkiu žvyru, slūgsančiuose aukščiau ir
žemiau gruntinio vandens lygio. Labai aštrūs šio antgalio galai nukreipti
žemyn (2.5 pav.). Tokia konstrukcija sudaro lengvesnį skverbimąsi per
gruntą.

2.5 pav. Žvirgždingų gruntų antgalis

Akmeningų gruntų antgalis
Šis antgalis naudojamas akmeningam gruntui gręžti. Antgalis pagamintas iš plieninių juostų, išgaubtų (skliautuotų) per visą ilgį.
Nusmailinti antgalio galai išlenkti į antgalio išorę, todėl gręžiant gruntą
gaunama didesnio skersmens skylė (2.6 pav.). Akmeningų gruntų antgalis naudojamas tada, kai nepavyksta gręžti žvirgždingų gruntų antgaliu.

2.6 pav. Akmeningų gruntų antgalis
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Sraigtinis antgalis
Sraigtinis antgalis veikia panašiai kaip kamščiatraukis ir nenukerta
grunto. Antgalis paprastai naudojamas, kai reikia prasiskverbti pro sunkaus grunto sluoksnius. Sraigtinis antgalis turi išgaubtą galą, t. y. antgalio
centras yra labiau iškilęs nei kraštai (2.7 pav.). Gruntų profilių tyrimams
(dirvožemių kartografavimui) sraigtinis antgalis yra retai naudojamas.
Juo tikslingiau yra gręžti labai sunkių gruntų, kaip antai kreida, klintys,
sluoksnius, derinant su kitų tipų antgaliais.

2.7 pav. Sraigtinis antgalis

Pasirinkus gruntui tinkamą grąžtą laikomasi šių pagrindinių gręžimo
taisyklių:
– jei gręžiama sraigtiniu antgaliu, apsukus grąžtą du ar tris kartus,
būtina jį kiek pakelti ir atplėšti išpjautą gruntą nuo pagrindinės
masės. To nepadarius, grąžtą bus sunku, o kartais net neįmanoma
ištraukti;
– minkštesnėms uolienoms naudojamas šaukštinis antgalis, kuriuo
gręžiant pajutus, kad grąžtas beveik nesminga gilyn, jis iškeliamas
į paviršių ir iš antgalio išimamas gruntas;
– kai gruntai turi plastiškumo savybių – naudojami sraigtiniai, kietiems gruntams – kaltai ir t.t.
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3. Gruntų savybių apibūdinimas
gręžiant gręžinius
Gręžiant gręžinius grunto pavyzdžiai išdėstomi šalia gręžinio pagal
jų apibūdinimo eiliškumą, kad bet kuriuo metu būtų galima patikslinti
grunto pavadinimą arba jo savybes (3.1 pav.).

3.1 pav. Grunto pavyzdžių išdėliojimas šalia gręžinio

Gruntų savybės gręžinio pase tyrinėjimų metu aprašomos tuoj
pat, konstatavus tiriamo grunto bet kokius skirtingus granuliometrinės
sudėties, drėgnumo, spalvos ir atspalvio, intarpų ir kt. požymius, fiksuojant pagal padėtį sluoksnyje metrais (3.1 lentelė).
Grunto savybės
Pagrindinė gruntų apibūdinimo savybė yra g r a n u l i o m e t r i n ė
s u d ė t i s . Ji apibūdinama pagal sausų grumstų kietumą, drėgnos masės
plastiškumą, lipnumą, rišlumą – ar voliojasi į 4–5 mm storio virvutę, pagal šiurkštumą ar švelnumą, trinant gruntą tarp pirštų. Kol nėra numatyti
galiojančio Lietuvos standarto LST 1445:1996 „Geotechnika. Gruntų
klasifikacija ir identifikacija“ anksčiau naudotų gruntų pavadinimų atitikmenys, gruntai pagal granuliometrinę sudėtį lauko sąlygomis nustatomi pagal N.Kamenskio pasiūlytą gruntų pavadinimo nustatymo metodą.
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3.1 lentelė. Gręžinio pasas

Gręžinio koordinatės (tik vienai pasirinktai sistemai)
PLOKŠTUMINĖS stačiakampės
(LKS–94 sistemoje):		
X↑
m Y→
GEODEZINĖS (1942 m. sistemoje):
Šiaurės platuma
°
′
′′ Rytų ilguma
°
Gręžinio adresas:
Valstybė Raj./ Valst. p. m. Apyl./ Raj. p. m. Kaimas
Gatvė

m
′

′′
Namas

Gręž. Nr., pavadinimas:
Reljefo forma
Žiočių altitudė

m

Išgręžimo data
Gręžimo įranga

–

Pastabos
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–

nuo (m) iki (m)

Gręžinio vietos aprašymas

Gręžinio gylis
Atlikti tyrimai

Gręžinio vietos schema M 1:

m

3.1 lentelės tęsinys

Geologinio pjūvio aprašymas
Eil. Pado gylis nuo
Pagrindinė sluoksnio uoliena
Nr.
ž. p., m

Sluoksnio aprašymas

Užpildė					Patikrino
Vardas, pavardė, pareigos			
Vardas, pavardė, pareigos
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Pagal šį metodą čiuopiant ir voliojant gruntą į virvutę išskiriami:
– žvyras (Ž) – dalelių skersmuo 1–3 mm;
– smėlis (S) – pavieniai grūdeliai, lengvai matomi ir juntami
čiuopiant. Sausas suspaustas saujoje ir paleistas išbyra, o drėgnas
išlaiko formą, bet paliestas subyra:
• rupus smėlis – atrodo lyg persijotas smulkus žvyras (dalelių
skersmuo – 0,5–1 mm);
• vidutinio rupumo smėlis – čiuopiant jaučiamas šiurkštumas
(dalelių skersmuo – 0,25–0,5 mm);
• smulkus smėlis – čiuopiamas atrodo lyg šilkinis (dalelių skersmuo – 0,05–0,25 mm);
– priesmėlis (Ps) – jame daug smėlio dalelių, bet ir pakankamai
dulkių bei dumblo. Pavieniai smėlio grūdeliai lengvai matomi
ir juntami. Suspaustas sausas sudaro grumstelį, kuris lengvai
subyra. Suspaustas drėgnas išlieka pastovios grumstelio formos,
atsargiai jį laikant nesuyra. Į virvutę nesivynioja (3.2 pav.);

3.2 pav. Įvairios granuliometrinės sudėties gruntų išvaizda
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– lengvas priemolis (P) – sudarytas iš vidutinio kiekio smulkaus
smėlio ir mažo kiekio dulkių bei dumblo. Sausi grumsteliai
lengvai trupinami pirštais. Drėgnas voliojasi į virvutę, kuri
trūkinėja;
– vidutinio sunkumo priemolis (P1) – jis sudarytas iš santykinai
vidutinio kiekio smėlio bei dulkių ir nedidelio kiekio dumblo.
Švelnus, bet turi šiek tiek šiurkštumo. Sausi grumstai yra rišlūs
ir sunkiai trupinami pirštais. Suspaustas sausas sudaro grumstelį,
kuris atsargiai jį laikant nesuyra, suspaustas drėgnas sudaro pakankamai patvarų grumstelį;
– sunkus priemolis (P2) – smulkių dalelių gruntas, kuris supuola
į kietus grumstus ar luitus. Sausus grumstus labai sunku sutrupinti pirštais. Drėgnas gruntas voliojasi tarp pirštų ir sudaro ploną
virvutę, kuri lenkiama išorinėje pusėje aižėja (įtrūkinėja). Spaudžiamas sausas grumstelis lengvai nesutrupa, bet linkęs sudaryti
sunkų kompaktišką kamuolį;
– molis (M) – sudarytas iš labai smulkių dalelių. Sausas sudaro labai
kietus klodus, sausų grumstų pirštais trupinti beveik neįmanoma.
Šlapias pakankamai plastiškas ir lipnus. Drėgnas pjūvis blizga.
Drėgnas voliojamas tarp pirštų sudaro ilgą lanksčia virvutę, kuri
neaižėja ir netrūksta;
– augalinis sluoksnis – žemės paviršiuje ir mineralinių uolienų
viršutiniuose sluoksniuose besikaupiančių organinių bei mineralinių medžiagų kompleksas;
– durpės (D) – susiskaidžiusios arba nesusiskaidžiusios organinės
medžiagos.
Aprašant grunto savybes būtina nusakyti g r u n t o s p a l v ą ir
a t s p a l v į . Jie priklauso nuo grunto cheminės ir mineralinės sudėties:
– tamsi grunto spalva būna nuo humusinių medžiagų (puvenų):
kuo jų daugiau, tuo spalva tamsesnė;
– raudoną grunto spalvą lemia trivalentės geležies oksidas, mineralas hematitas, o mineralai limonitas, getitas suteikia tamsiau
ar šviesiau rudą, geltoną spalvą. Feldšpatai paprastai esti rausvi,
rečiau raudoni, gelsvi;
– baltą spalvą gruntui suteikia kvarcas, mineralas kaolinitas, aliuminio hidroksidas, kalcio ir magnio karbonatai, žėrutis (muskovitas), plagioklazai. Tamsūs yra biotito, augito, hornblendės
grūdeliai;
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– melsvą, žalsvą spalvą (glėjiškumą, užmirkimo požymius)
gruntui suteikia dvivalentės geležies junginiai, kurie susidaro
anaerobinėmis sąlygomis – trūkstant deguonies.
Po lietaus drėgnas gruntas atrodo juodesnis, o išdžiūvęs – pilkesnis. Aprašant spalvą pirmiau nustatomas atspalvis, po to spalva arba tik
spalva, pvz., „rusvai ruda“, „juoda“ ir t.t.
Požeminio vandens paieškos tikslais labai svarbu apibūdinti g r u n t o d r ė g n u m ą . Jis priklauso nuo grunto granuliometrinės sudėties,
susiklojimo būdo, organinių medžiagų kiekio ir kt. Gruntas gali būti
apibūdinamas:
– sausas – kai nešaldo rankų;
– drėgnokas – kai šaldo rankas;
– drėgnas – kai drėkina popierių;
– šlapias – kai tepa rankas ir suspaudus sunkiasi vanduo;
– labai šlapias – kai nuo gręžinio arba profilio sienelės sunkiasi
vanduo. Šiame vandeningame sluoksnyje gręžinyje nusistovi
požeminio vandens lygis.
Aptikus gręžinyje d u r p i ų , nustatomas jų s u s i s k a i d y m a s .
Durpių susiskaidymo laipsnis parodo jose esančių augalinių liekanų
kiekį. Jį galima nustatyti čiupinėjant išmirkusias vandenyje durpes.
Sauja durpių spaudžiama, maigoma tarp pirštų ir stebima prasiskverbusi pro pirštus durpių masė bei vandens spalva (kimininių aukštapelkių
mažai susiskaidžiusių durpių vanduo geltonas, o viksvinių žemapelkių
susiskaidžiusių – rudas). 3.2 lentelėje pateikiamas N. Poddubno scheminis būdas durpių susiskaidymo laipsniui nustatyti čiupinėjant (Geologijos ..., 2000).
Kartais gręžiant gręžinius aptinkami įvairūs gyvūnų arba žmogaus
veiklos pėdsakai, tai yra n a u j a d a r a i ir i n t a r p a i .
Naujadarai – įvairių medžiagų gyslų, sluoksnių konkrecijų pavidalo išskyros ir sankaupos grunte, atsiradusios dirvodaros metu. Jų
yra cheminės (kalcio karbonatas, silicio oksidas, geležies hidroksidas,
mangano oksidas) ir biologinės (kurmiarausiai, sliekų, skruzdžių, pelių
išrausti urveliai, šaknų atspaudai, gyvūnų ekskrementai) kilmės.
Intarpai – mechaniškai į gruntą patekę daiktai, kurių buvimas nėra
susijęs su dirvodaros procesu (kaulai, indų šukės, geležies dirbiniai,
medžių liekanos ir pan.).
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3.2 lentelė. Durpių susiskaidymo laipsnio nustatymas (Geologijos ..., 2000)

Durpių pavadini- Durpių susiskaimas
dymo laipsnis
nesusiskaidžiusios

iki 15 %

menkai
susiskaidžiusios

15–25 %

vidutiniškai
susiskaidžiusios

25–35 %

beveik
susiskaidžiusios

35–55 %

susiskaidžiusios

> 55 %

Pagrindiniai požymiai
spaudžiant čiurkšle išsiskiria šviesus
skaidrus vanduo, saujoje aiškiai matomos augalų liekanos
išsiskiria didelis kiekis geltonos spalvos
vandens, augalų liekanų beveik nematyti
lašais išsiskiria šviesiai rudas vanduo,
durpės pradeda tepti rankas, tačiau masė
pro pirštus neprasiskverbia, yra augalų
liekanų
lašais išsiskiria tamsiai rudas vanduo,
durpių masė prasiskverbia pro pirštus,
tepa rankas, yra tik kai kurių augalų
liekanų
pro pirštus sunkiasi vandeninga, juoda
masė, tepanti rankas, augalų liekanų
visai nematyti

Grunto mėginių dokumentavimas
Grunto geocheminiai tyrimai gali būti labai vertingi požeminio
vandens stebėsenos duomenų interpretacijai. Kaip pagalbinė požeminio
vandens stebėsenos procedūra, jie gali būti taikomi praktiškai visais
stebėsenos lygiais. Tačiau ypač informatyvūs jie gali būti požeminio
vandens taršos židiniuose.
Viršutinis dirvožemio sluoksnis ir viršutinis technogeninio grunto
sluoksnis – universaliausia, patogiausia ir viena iš informatyviausių ekologinių-geocheminių litosferos tyrimų terpė. Jis yra svarbus technogeninės
taršos deponentas, kita vertus, – antrinis taršos emisijos šaltinis augalams
ir gruntiniam vandeniui.
Grunto mėginiai paprastai imami nerūdijančio nedažyto plieno
kastuvėliu iš penkių ir daugiau taškų. Taškų skaičius priklauso nuo
užterštumo lygio. Esant itin kaičioms geocheminėms sąlygoms (įmonių,
sąvartynų teritorijos) mėginys formuojamas iš 7–10 taškų, neužterštuose
plotuose pakanka 5 taškų. Pašalinamos augalų šaknys, kitos stambios
organinės ir mineralinės priemaišos, miškuose – viršutinis neperpuvęs
paklotės sluoksnis. Paimamo mėginio svoris 1–2 kg.
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Mėginiai renkami į vienkartinius medžiaginius, specialius Kraft
tipo maišelius, hermetišką polietileninę ar stiklinę tarą. Mėginio numeris ryškiai ir aiškiai užrašomas ant maišelio ar indo nenuplaunamu
chemiškai inertišku rašikliu.
Atitinkamo mastelio žemėlapyje tiksliai fiksuojama mėginio
ėmimo vieta, jo numeris. Užpildoma mėginio anketa. Joje turi būti būtų
pažymėta (3.3 lentelė):
– mėginio numeris;
– geografinės koordinatės (administracinis rajonas, topografinio
žemėlapio Nr.);
– paėmimo data, įstaiga, asmuo, pareigos;
– granuliometrinė sudėtis;
– kraštovaizdžio (iš kurio jis paimtas) požymiai, galintys turėti
įtakos cheminių parametrų pasiskirstymui – reljefas (migracinio
nuolydžio kampas), drėkinimo pobūdis, žemėnauda, vizualiai
stebimos taršos pobūdis (buitinė, agrogeninė, pramoninė).
Pagal išgręžtų gręžinių duomenis pagal mastelį nubraižomi
inžineriniai geologiniai gręžinių stulpeliai (3.3 pav.).
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3.3 lentelė. Geocheminio mėginio anketa

_________________________________________________________
(Projekto pavadinimas, tyrimų objektas, gręžinio numeris)

Mėginio Nr.______________ Data______________________
Geografinės koordinatės
X______________ Y_______________
Vietovė ___________________________________________________
(rajonas, artimiausia gyvenvietė)

Zona: 					Granuliometrinė sudėtis:
foninė 					
žvyras
selitebinė 				
smėlis
urbanizuota 				
priesmėlis
gamybinė žemės ūkio 			
priemolis
gamybinė pramonės 			
molis
Reljefas: 				
durpės
lygumų aikštelė 			
puveninga velėna
kalvos viršūnė 			
technogeninis gruntas
kalvos šlaitas 			
_____________________tipas
kalvos papėdė
Gylis m: 			Drėkinimas:
0,0 				
eliuvinis
0,0–0,1 			
nepilnas eliuvinis su deliuvine nuoplova
0,1–0,25 			
padidėjęs eliuvinis su deliuviniu
				
suplovimu
0,25–0,5 			
apsemiamasis deliuviniuose plotuose
0,5–1,0 			
užliejamasis hidromorfiniuose plotuose
1,0–1,5 			
laikinas hidromorfinis
>1,5 				
pastovus hidromorfinis
Žemėnauda:
pušynas 				
natūrali pieva
eglynas 				
kultūrinė pieva
mišrus miškas 			
užliejama pieva
beržynas 				
dirbamas laukas
alksnynas 			
sodas
krūmai 				
selitebiniai želdiniai
žemapelkė 			
technogeninė dykra
aukštapelkė 			
________________________
Taršos pobūdis, atstumas iki taršos šaltinio_______________________
_________________________________________________________
Mėginį paėmė:_____________________________________________
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4. Požeminio vandens režimo tyrimas
P o ž e m i n i o v a n d e n s r e ž i m a s – požeminio vandens lygio,
cheminės sudėties, fizikinių savybių (spalvos, skonio, skaidrumo, kvapo, temperatūros, mineralizacijos ir kt.) kitimas (arba pastovumas) dėl
gamtinių bei dirbtinių veiksnių gamtinėmis ir naudojimo sąlygomis.
P o ž e m i n i o v a n d e n s l y g i s yra vienas iš požeminio vandens režimo parametrų, charakterizuojančių požeminio vandens būklę.
Požeminio vandens būklei, jos kitimo tendencijoms nustatyti, be vandens kokybės tyrimų, būtina ir bent minimali informacija apie gruntinio vandens lygio režimą. Negalima įvertinti ūkinės veiklos poveikio
požeminiam vandeniui, prognozuoti požeminio vandens kokybės kitimo
tendencijų vietiniuose taršos židiniuose, nežinant aeracijos zonos storio,
vandens slūgsojimo gylio, tėkmės krypties, mitybos sąlygų ir t. t. Todėl
požeminio vandens lygio matavimai yra svarbi stebėsenos procedūra,
teikianti informaciją apie požeminio vandens hidrodinaminį režimą.
Ilgalaikiai (stacionarūs) vandens lygio matav i m a i teikia informaciją apie požeminio vandens lygio režimą dėl
gamtinių ar ūkinių veiksnių poveikio. Iš šios informacijos galima spręsti
apie požeminio vandens hidrodinaminę būklę, jų išteklių naudojimo
sąlygas bei ilgalaikių vandens kokybės kitimų priežastis. Prie ilgalaikių
stebėjimų nepriklausomai nuo matavimų trukmės priskirtini visi lygio
matavimai, kuriais siekiama nustatyti požeminio vandens lygio režimą.
Epizodinių (pavienių) vandens lygio matavimų
tikslas yra gauti vienkartinę informaciją apie požeminio vandens lygį,
kurios reikia sprendžiant konkretų uždavinį, pvz., atliekant kartografavimo darbus, hidrogeologinę nuotrauką, vietiniuose taršos židiniuose
nustatant, iš kokio gylio imamas vandens mėginys, ir pan.
Paprastai požeminio vandens lygio, temperatūros ir cheminės
sudėties kitimas yra glaudžiai tarp savęs susiję ir dažnai vyksta kartu.
Požeminio vandens lygio svyravimas turi įtakos p o ž e m i n i o v a n d e n s t e m p e r a t ū r o s r e ž i m u i . Pvz., kuo gruntinio vandens
lygis arčiau žemės paviršiaus, tuo labiau svyruoja gruntinio vandens
temperatūra. Jeigu gruntinio vandens paviršius yra negiliai, tai jam įtakos
turi oro temperatūriniai svyravimai. Giliau slūgsančiame gruntiniame
vandenyje paros temperatūriniai svyravimai pradeda mažėti ir tam tikrame gylyje visiškai išnyksta. Svyravimo metinei ir sezoninei amplitudei daugiau įtakos turi aeracijos zonos storis, negu jos uolienų litologinė
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sudėtis bei gruntinio srauto dinamika. Didėjant aeracijos zonos storiui,
oro temperatūros įtaka gruntiniam vandeniui mažėja, ir 18–20 m gylyje
gruntinio vandens temperatūros svyravimų amplitudė siekia vos 0,2–0,5
o
C. Oro temperatūra ypač reikšminga gruntinio vandens temperatūriniam
režimui, kai aeracijos zona ne storesnė kaip 4–5 m.
Požeminio vandens lygio matavimo prietaisų parinkimas
Pagal tai, kokiu būdu yra matuojamas vandens slūgsojimo gylis
stebėjimo taške, vandens lygio matavimo prietaisai skirstomi į mechaninius, elektrinius ir elektroninius.
M e c h a n i n i a i m a t a v i m o p r i e t a i s a i yra pagrįsti mechaniniu vandens paviršiaus registravimo principu. Vienas iš paprasčiausių
įtaisų yra sugraduota juosta (laidas) ir jos gale pritvirtinta pliauškė
(4.1 pav.).

4.1 pav. Požeminio vandens lygio matavimo juosta su pliauške

Mechaniniai prietaisai yra ir automatiniai registratoriai, kurie dirba
plaukiojančios plūdės principu.
E l e k t r i n i a i m a t a v i m o p r i e t a i s a i pagrįsti elektros
grandinės sudarymu, kai, zondui pasiekus vandens paviršių, sujungiama
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elektros grandinė ir šią informaciją perduoda šviesos, garso ar kitoks signalas. Iš šios rūšies prietaisų dažniausiai naudojama elektrinė ruletė (4.2 pav.).

4.2 pav. Požeminio vandens lygio matavimo prietaisai su akustiniais ir šviesos signalais

Dabar yra daug įvairių ir sudėtingų e l e k t r o n i n i ų m a t a v i m o
p r i e t a i s ų . Jų veikimo esmė – tam tikros rūšies impulsų – ultragarso,
akustinių, šviesos, lazerinių ir kt., paleistų ir atsispindinčių nuo vandens
paviršiaus, registravimas elektroniniais prietaisais (4.3 pav.).
Šie prietaisai yra gana sudėtingi ir brangūs, todėl jų naudojimas kol
kas yra ribotas. Dažniausiai jais atliekami specialūs tyrimai, kai reikia itin
tikslių duomenų, pvz., norint pagal požeminio vandens lygio svyravimus
įvertinti vandeningų uolienų filtracines savybes ir pan.
Jau minėta, kad Lietuvoje dažniausiai vandens lygis matuojamas
mechaniniais ir elektriniais prietaisais. Matavimų tikslumas ±1 cm. Pagal literatūros šaltinius, pasaulyje galioja kitokie standartai, pvz., JAV,
matuojant vandens lygį rulete, matavimo tikslumas turi būti ne mažesnis
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4.3 pav. Elektroniniai požeminio vandens lygio matavimo prietaisai

kaip 0,01 pėdos (0,33 cm), įvairiais elektros prietaisais – nuo 0,02 iki 0,1
pėdos (0,66–3,3 cm), elektroniniais davikliais – nuo 0,01 iki 0,1 (0,33–
3,3 cm) pėdos ir t. t.
Aprašyti prietaisai yra taikomi nespūdiniuose vandeninguose
sluoksniuose. Spūdiniuose vandeninguose sluoksniuose vandens lygis
matuojamas manometrais, kurių tikslumas priklauso nuo jų techninių
charakteristikų.
Požeminio vandens režimo tyrimo dokumentacijos tvarkymas
Mokomosios praktikos metu naudojant paprasčiausią mechaninį
požeminio vandens matavimo prietaisą – sugraduotą juostą (laidą) ir jos
gale pritvirtintą pliauškę (4.1 pav.) siekiama nustatyti požeminio vandens lygio režimą matuojamuoju laikotarpiu. Požeminio vandens lygio
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matavimai atliekami du kartus per dieną vienodais 12 valandų intervalais, t.y. 8.00 ir 20.00, 9.00 ir 21.00 val. ir pan.
Vandens lygis yra matuojamas nuo stebėjimo gręžinio apsauginio
vamzdžio viršaus. Įprasta tvarka yra tokia: stebėtojas matavimų žurnale
užrašo faktiškai išmatuotą gylį iki vandens paviršiaus pagal matuoklės
rodmenis (4.1 lentelė).
4.1 lentelė. Požeminio vandens lygio matavimo žurnalas

Požeminio vandens lygio matavimo žurnalas
OBJEKTAS __________________________________________________
Adresas ______________________________________________________
Gręžinio Nr. _________________________ Žemės žiočių absoliutusis
aukštis _________________ m
Matavimo taško aukštis virš žemės paviršiaus _____________________ m
Data, laikas

Gylis nuo matavimo taško iki
vandens, m

Pastabos

Stebėtojas ____________________________________________________
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Vandens lygį matuojant elektriniais arba elektroniniais matavimo
prietaisais sudaromos detalios vandens lygio kitimo diagramos matuojamajam laikotarpiui. Išanalizuojamos galimos vandens lygio kitimo (pastovumo) priežastys ir tendencijos.
Kartu su požeminio vandens lygio matavimais tuo pat metu atliekami ir požeminio vandens bei oro temperatūros matavimai (4.2 lentelė).
4.2 lentelė. Požeminio vandens ir oro temperatūros matavimo žurnalas

Požeminio vandens ir oro temperatūros
matavimo žurnalas
OBJEKTAS __________________________________________________
Adresas _____________________________________________________
Gręžinio Nr. ___________________
Data, laikas

Požeminio vandens
temperatūra, °C

Oro temperatūra,
°C

Pastabos

Stebėtojas ___________________________________________________
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Surinkus duomenis apie požeminio vandens lygio, temperatūros ir
oro temperatūros kitimus, braižomas grafikas (4.4 pav.).

4.4. pav. Požeminio vandens gylio, temperatūros ir oro temperatūros kitimo grafikas
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5. Hidrogeologinio profilio
sudarymas ir hidrogeologinių
sąlygų analizė
H i d r o g e o l o g i n i s p r o f i l i s ( p j ū v i s ) – Žemės plutos vertikalios hidrogeologinės struktūros grafinis vaizdas. Jame dažniausiai
būna pažymėti vandeningieji sluoksniai, vandensparos, požeminio vandens spūdžiai, jo cheminė ir dujinė sudėtis, temperatūra, kartais uolienų
filtracinės savybės, gręžinių debitai. Hidrogeologinis profilis sudaromas
pagal geologinius ir hidrogeologinius duomenis.
Hidrogeologinio profilio sudarymas
Hidrogeologinis profilis braižomas A3 formato milimetrinio popieriaus lape horizontaliuoju masteliu 1 : 2000 ir vertikaliuoju – 1 : 200 pagal upės slėnio abiejuose upės krantuose hidrogeologinių ir upės krantų
tyrimo rezultatus.
Pirmiausia pagal mastelį pažymimi atstumai tarp gręžinių ir žemės
paviršiaus aukštis (altitudė) tirtuose gręžiniuose. Vėliau nuo žemės
paviršiaus žemyn pagal mastelį pažymimas pirmasis geologinis sluoksnis. Pažymėtojo sluoksnio apačia tampa žemiau esančio geologinio
sluoksnio viršumi (sluoksnio kraigu). Tokiu pačiu principu pažymimi ir
kiti sluoksniai (5.1 pav.).
Jeigu kuriame nors gręžinyje nėra sluoksnio, susiformuoja vadinamasis lęšis, arba linzė. Pagal paskutiniojo požeminio vandens lygio matavimo duomenis profilyje pažymimas požeminio vandens gylis
gręžiniuose nuo žemės paviršiaus ir apskaičiuojami lygio aukščiai.
Hidrogeologinių sąlygų (pagal profilį) analizė
Sudarius hidrogeologinį profilį atliekama jo analizė: nustatomos
vandeningosios ir vandensparinės uolienos bei požeminio vandens
rūšys.
Uolienos pagal požeminio vandens akumuliavimo, jo prasisunkimo
per uolienos storymę, taip pat uolienų vandens atidavimo, naudojant
šulinius ir gręžinius, požiūriu skirstomos į:
– v a n d e n i n g ą s i a s , talpinančias gravitacinį vandenį ir
galinčias per save praleisti ir palyginti lengvai jį atiduoti veikiant sunkio jėgai. Tai – gargždas, žvyras, silpnai susicementavę
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5.1 pav. Hidrogeologinis profilis: 1 – augalinis sluoksnis; 2 – priesmėlis; 3 – smėlis; 4 – molis; 5 – žvyras;
6 – priemolis; 7 – gruntinio vandens paviršius

smiltainiai, smėliai, aleurolitai, klintys, plyšinės magminės ir
metamorfinės uolienos;
– v a n d e n s p a r i n e s , vandenį silpnai filtruojančias arba visai nepraleidžiančias ir neatiduodančias vandens gamtinėmis
sąlygomis, tai: moliai, sunkūs priemoliai, tankios susiskaidžiusios
durpės, moliniai skalūnai, akmens druska, gipsas, mergeliai,
taip pat visos tankios ir neplyšėtos magminės uolienos ir dalis
metamorfinių uolienų.
Požeminis vanduo pagal jo slūgsojimo sąlygas skiriamas į:
– d i r v o ž e m i o , aptinkamą dirvožemio sluoksnyje;
– p o d i r v i o , išsidėsčiusį ant silpnai pralaidžių ir nepralaidžių
vandeniui uolienų lęšių, esančių aeracijos zonoje;
– g r u n t i n į , susidarantį ištisiniame vandeningame sluoksnyje
virš pirmojo nuo Žemės paviršiaus vandeniui nelaidaus sluoksnio;
– t a r p s l u o k s n i n į n e s p ū d i n į arba s p ū d i n į , dar dažnai
vadinamą a r t e z i n i u , esantį vandeningajame sluoksnyje,
padengtame iš viršaus ir apačios vandenspariniais sluoksniais ir
turintį spūdį, kuris lemia vandens lygio kilimą virš dengiančio
sluoksnio, jį perkirtus gręžiniais.
Kadangi atliekant tyrinėjimus gręžiniai buvo gręžiami abiejuose upės
krantuose, panaudojant turimus duomenis ir nubraižius hidrogeologinį
profilį, galima aprašyti požeminio ir paviršinio vandens ryšius. Apie
gruntinio ir paviršinio vandens ryšius sprendžiama pagal jų padėtį vieni
kitų atžvilgiu (5.2 pav.).

5.2 pav. Paviršinio ir gruntinio vandens ryšys: a) upė drenuoja gruntinį vandenį, b) upė
maitina gruntinį vandenį, c) upė maitina gruntinį vandenį kairiajame krante ir drenuoja
dešiniajame krante
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6. Hidrogeologinio plano sudarymas
Pagal gruntinio vandens lygio matavimus gręžiniuose, šurfuose
ir šuliniuose, atliktus vienu metu, galima sudaryti gruntinio vandens
paviršiaus žemėlapį. Tam tikslui visi šaltiniai, kur buvo matuotas gruntinio
vandens lygis, tiksliai pažymimi topografiniame žemėlapyje arba plane, o
lygiai apskaičiuojami absoliučiais aukščiais (sutartinės nulinės plokštumos
atžvilgiu). Pagal juos žemėlapyje brėžiamos linijos, jungiančios vienodo
gruntinio vandens paviršiaus aukščio taškus (bet ne gylio iki vandens),
kurias įprasta vadinti g r u n t i n i o v a n d e n s v i e n o d ų l y g i ų
l i n i j o m i s arba trumpiau – h i d r o i z o h i p s ė m i s .
G r u n t i n i o v a n d e n s p a v i r š i u s – nespūdinio (gravitacinio)
vandens sąlyčio su vandens neprisotintomis aeracijos zonos nuogulomis
paviršius, kurio slėgis lygus atmosferos slėgiui. Jis dažnai būna silpnai
banguotas, daugeliu atvejų švelnesne forma kartoja Žemės paviršiaus
reljefą ir tik išimtiniais atvejais lygumose gali būti plokštuma. Gruntinio vandens laisvojo paviršiaus žemėjimas vadinamas d e p r e s i j o s
paviršiumi.
Gruntinio vandens paviršiaus forma priklauso nuo uolienų laidumo vandeniui, vandeningojo sluoksnio mitybos sąlygų, vandensparos
padėties, vandeningojo sluoksnio storio, reljefo, upės krantų, į kuriuos
išsilieja gruntinis vanduo, konfigūracijos.
Priklausomai nuo gruntinio vandens paviršiaus ir vandeningojo sluoksnio laidumo vandeniui, gruntinis vanduo juda artimiausio
pažemėjimo kryptimi vienokiu ar kitokiu greičiu, sudarydamas gruntinę
tėkmę.
Gruntinis vanduo jautriai reaguoja į visus atmosferos pakitimus.
Priklausomai nuo iškrintančių kritulių kiekio gruntinio vandens lygis labai svyruoja, todėl hidrogeologinis planas vaizduoja tam tikro momento
požeminio vandens slūgsojimo situaciją.
Gruntinio vandens žemėlapis su hidroizohipsėmis turi didelę
praktinę reikšmę, nes iš jo galima nustatyti duomenis, reikiamus praktiniams reikalams:
– gruntinės tėkmės tekėjimo kryptį ir nuolydį;
– gruntinio vandens slūgsojimo gylį bet kuriame taške arba plote;
– slūgsojimo ypatumus ir padėtį paviršiaus reljefo atžvilgiu.
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Žemės paviršiaus horizontalių ir hidroizohipsių braižymas
Pagal upės slėnio gręžinių hidrogeologinių ir upės krantų atodangų
tyrimo rezultatus A3 formato milimetrinio popieriaus lape masteliu
1:2000 pažymimi tirto ruožo gręžiniai orientuojant juos pagal pasaulio
šalis.
Prie gręžinio, pažymėto rutuliuku, virš lentynėlės rašomas žemės
paviršiaus aukštis, o žemiau lentynėlės – gruntinio vandens lygis,
kuris gaunamas iš žemės paviršiaus aukščio atėmus gruntinio vandens
slūgsojimo gylį (6.1 pav.).

6.1 pav. Hidrogeologinis planas: 1 – žemės paviršiaus horizontalės; 2 – hidroizohipsės; 3
– užpelkėjęs plotas; 4 – galintis supelkėti plotas

Turint žemės paviršiaus aukščių duomenis interpoliuojami tarp
gręžinių esantys atstumai ir randami aukščiai 0,5 m intervalu. Tokiu
pačiu principu interpoliuojami ir visi kiti atstumai. Vienodi aukščiai sujungiami linijomis (6.2 pav.).
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6.2 pav. Atstumų tarp gręžinių interpoliavimas ir vienodų aukščio taškų jungimas

Žemės paviršiaus horizontalės plane vaizduojamos ištisinėmis
juodos arba rudos spalvos linijomis. Nustačius visas žemės paviršiaus
horizontales, tokiu pačiu principu ieškomos ir hidroizohipsės. Jos plane
vaizduojamos brūkšninėmis arba mėlynos spalvos ištisinėmis linijomis,
be to, linijos braižomos skirtingo storio: porinės horizontalės vaizduojamos storesnėmis, neporinės – plonesnėmis linijomis (6.1 pav.).
Analizuojant nubraižytą hidrogeologinį planą, ieškoma vienodo
aukščio žemės paviršiaus ir gruntinio vandens paviršiaus horizontalių
susikirtimo taškų. Juos pažymėjus ir sujungus gaunamas užpelkėjęs plotas. Plane jis pažymimas taip, kaip parodyta 6.1 pav., 3. Taip pat nustatomas dėl įvairių priežasčių pakilus vandens lygiui galintis supelkėti plotas. Vandens lygio pakilimo aukštį pateikia dėstytojas. Galintis supelkėti
plotas pažymimas skirtingai negu užpelkėjęs plotas (6.1 pav., 4).
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Požeminio vandens tėkmės krypties nustatymas
Gruntinio vandens tėkmės kryptis paprastai sutampa su jo lygio nuolydžiu tiriamajame taške. Ši kryptis visada yra statmena
hidroizohipsėms (6.3 pav.).

6.3 pav. Gruntinio vandens tėkmės kryptis: 1 – hidroizohipsės; 2 – gruntinio vandens
tėkmės kryptis

Linijos, pagal kurias gruntinis vanduo juda nuostoviu judesiu, vadinamos t ė k m ė s l i n i j o m i s . Reikia įsidėmėti, kad horizontalės ir
tėkmės linijos niekada nebūna laužytos, tik sklandžios linijos.
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7. Filtracinio greičio tyrimas
infiltrometru
I n f i l t r a c i j a – tai procesas, kai vanduo skverbiasi į grunto
paviršinį sluoksnį. Šio proceso intensyvumas yra vadinamas f i l t r a c i j a
ir išreiškiamas vandens tūriu, prasisunkusiu per grunto paviršiaus plotą
per laiko vienetą (hidrologijoje tai galima palyginti su debitu). Infiltracija
pradžioje būna intensyviausia, palaipsniui mažėja ir galiausiai pasidaro
lygi filtracijai.
Vanduo filtruojasi į dirvožemį lyjant arba laistant. Jei laistymo ar
lietaus intensyvumas viršija infiltracijos intensyvumą, vanduo nebespėja
susigerti ir ant grunto paviršiaus susidaro vandens sluoksnis. Tuomet infiltracijos intensyvumas prilygsta filtracijai. Tačiau tai vyksta tik vandens
prisotintame viršutiniame grunto sluoksnyje. Toliau vykstant laistymui
ar tęsiantis liūčiai, vandens prisotintas paviršinis sluoksnis nuolat storėja
drėkinimo frontui skverbiantis gilyn.
Šį procesą gana seniai aprašė Grynas ir Emptas (Green & Ampt). Iš
Darsi dėsnio išvesta tokia teorinė formulė (žr. 7.1 pav.):
K (H w + D − Ht )
,
(7.1)
D
čia: f – prilyginama infiltracijai (ilgio vienetai per laiko vienetą L/T);
K – prisotinto grunto vandens laidumas (L/T), dar vadinamas filtracijos koeficientu;
Hw – vandens sluoksnio virš grunto storis (L);
D – drėkinimo fronto gylis (L);
Ht – hidraulinis slėgis drėkinimo fronto gylyje.
f =

7.1 pav. Infiltracijos proceso schema homogeniško dirvožemio atveju
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Infiltracijos intensyvumas nuo lietaus pradžios laikui bėgant labai
smarkiai mažėja. Tai susiję su didele grunto dalelių siurbimo jėga proceso pradžioje. Vėliau ši jėga mažėja. Tai labai akivaizdžiai galime matyti iš vadinamosios infiltracijos kreivės (7.2 pav.). Tokia kreivė ir yra
galutinis tyrimo tikslas.

7.2 pav. Infiltracijos kreivė

Prietaiso aprašymas
Tai paprastas naudoti prietaisas vandens infiltracijai gruntuose lauko sąlygomis tirti. Rinkinyje yra trys komplektai. Kiekvienas komplektas susideda iš dviejų (mažesnio vidinio ir didesnio išorinio) plieninių
žiedų (7.3 pav.).
Vidinių žiedų skersmenys yra 28, 30 ir 32 cm, o išorinių atitinkamai
53, 55 ir 57 cm. Kiekvienam komplektui priklauso po matavimo tiltelį
ir plūdę, sujungtą su liniuote. Visam trijų komplektų rinkiniui yra viena
plokštė, masyvus ir smūgių energiją absorbuojantis 2 kg svorio plaktukas, sekundmatis ir dvi žiedų ištraukimo rankenėlės.
Skirtingi atskirų komplektų skersmenys leidžia juos sumauti vienas
į kitą transportavimo metu ir taip taupyti užimamą vietą. Trys komplektai
leidžia vienu metu vykdyti eksperimentą trijose vietose ir taip sutaupyti laiką. Iš gautų trijų pakartojimų vėliau apskaičiuojamas vidurkis ir
įvertinamos paklaidos.
Žiedai įgilinami į dirvožemį, pripildomi vandens ir stebimas infiltracijos procesas. Išorinis žiedas reikalingas horizontaliosios filtracijos į
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7.3 pav. „Eijkelkamp“ firmos infiltrometro sudedamosios dalys

šonus iš vidurinio žiedo išvengti. Vadinasi, iš vidinio žiedo vanduo filtruojasi tik vertikaliai gilyn. „Eijkelkamp“ firmos prietaisas, palyginti su
seniau naudotu Nesterovo prietaisu, yra pranašesnis tuo, kad juo galima
gauti infiltracijos kreivę ir nustatyti filtraciją.
Vietos parinkimas ir pasiruošimas eksperimentui
Parenkant vietą eksperimentui reikia vengti dirbtinai suspausto grunto, pvz., kai aiškiai matomos traktoriaus ar automašinos provėžos, sumintas takas ir pan. Taip pat reikėtų vengti vietų, kur yra sunykusi augalija,
nes tuo atveju tiriamoje vietoje dirvožemyje bus mažiau šaknų nei kitur, o
dėl to bus gautas kitoks nei vidutinis tiriamame plote rezultatas.
Jei ant tiriamo armeninio sluoksnio auga žolė, su aštriu kastuvu ar
kitu tam tinkamu įrankiu žolę reikia nuskusti. Tuomet statomi išorinis ir
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vidinis žiedai, ant jų uždedama plokštė ir plaktuku kalama per centrinę
plokštės dalį (7.4 pav.) tol, kol žiedai įsigilina į dirvožemį 5–6 centimetrus, Būtina, kad žiedai įsigilintų vienodai visu perimetru. Taip įgilinami
visi trys komplektai. Jie išdėstomi taisyklingo trikampio viršūnėse taip,
kad viduryje galėtų tilpti pats eksperimento vykdytojas ir žemės, iškastos
iš duobės. Po to uždedami matavimo tilteliai ir plūdės.

7.4 pav. Infiltrometro žiedų įgilinimas į gruntą

Kai kurie veiksniai gali labai iškreipti infiltracijos procesą: nenatūralus grunto suslėgimas, augalų šaknys, smulkių dalelių išplovimas,
makroporų atsiradimas dėl mikrofaunos veiklos, todėl bandymui būtina
labai rūpestingai pasirinkti vietą.
Atliekant bandymą reikia laikytis tokių reikalavimų:
– žiedus įgilinti tik iki nurodytos vietos, taip išvengiant grunto
natūralios struktūros sugadinimo (visus tris komplektus);
– prieš pilant į žiedus vandenį, ant grunto paviršiaus būtina patiesti
polietileninę plėvelę arba korėtą audeklą, naudojamą maišams,
kad nesuardyti natūralaus grunto;
– žiedus rekomenduojama pripildyti ne daugiau kaip 6–10 cm nuo
grunto paviršiaus;
– turėti po ranka pakankamai vandens, kad būtų galima pakartotinai kelis kartus pildyti žiedus vandens;
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– stebėti, kad abiejuose žieduose vandens lygis būtų vienodas.
Įvertinant tai, kad prietaisai skirti tik homogeninių gruntų tyrimams,
ir tai, kad vandens sluoksnis virš tiriamo grunto paviršiaus, palyginti su
D (žr. 7.1 pav.), yra nedidelis, (7.1) formulę galima kiek supaprastinti,
nes D yra ir skaitiklyje, ir vardiklyje.
Stebėjimo rezultatai surašomi ir skaičiavimai atliekami Infiltracijos
tyrimų lauko žurnale (7.1 lentelė).
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C

D

E

F

G

H

Suminis laikas (iš A),
min

Laiko intervalas (iš A),
min

Vandens įsisunkimas (iš
B), mm

Infiltracinis greitis (iš D
ir E), mm/min

Infiltracinis greitis (iš
F), m/d

Suminis infiltracinis
greitis (iš E), mm/min

Vandens lygis
Naujai
užpilto, mm

B

Susigėrusio,
mm

A
Laikas, val., min, s

7.1 lentelė. Infiltracijos tyrimų lauko žurnalas

Eksperimento eiga
Paruošti komplektai pripildomi vandens. Vandenį reikia pilti
nestipria srove, kad nesiplautų gruntas. Būtina duobės dugne įkloti
polietileninę plėvelę – tai sumažins galimybę ardyti tiriamo grunto
struktūrą. Vienam pilant vandenį, kitam reiktų palaikyti pakėlus plūdę
arba tiltelį su plūde nuimti. Vandens lygis vidiniame žiede ir ertmėje tarp
vidinio ir išorinio žiedų turi būti vienodas. Jei pastebime, kad vandens
lygis žemėja nevienodai, t. y. vidiniame žiede greičiau arba lėčiau negu
išoriniame (arba atvirkščiai), tai reiškia, kad gali būti graužikų išraustas
urvas ar kokia kita ertmė, į kurią greitai subėga vanduo. Reikia palaikyti vienodą vandens lygį abiejuose žieduose. Jei tai nepavyksta, žiedus
reikėtų perkelti į kitą vietą ir viską pakartoti.
Pripylus į žiedus vandens, paleidžiamas laiko apskaitos prietaisas
(specialus sekundmatis) ir parašomi pradinės matuoklės padalos rodmenys. Toliau stebimas matuoklės žemėjimas ir kas 5 mm fiksuojamas laikas arba pasirenkamas vienodas laiko intervalas ir fiksuojamos
matuoklės padalos. Lengvos mechaninės sudėties dirvožemiams laiko
intervalas bus mažesnis, sunkios – didesnis. Visi duomenys rašomi į Infiltracijos tyrimo lauko žurnalą (žr. 7.1 lentelę).

7.5 pav. Eksperimento eigos stebėjimas
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Kai pastebima, jog paskutinių trijų laiko intervalų metu vandens
lygis pažemėjo tokiu pat atstumu (tai reiškia, kad filtracija nusistovėjo),
bandymą galima baigti.
Žurnalo pildymas ir rezultatų skaičiavimai
Skiltyje A rašomas laikas. Fiksuojamos valandos, minutės ir
sekundės, pvz., 00 00 00 – tuo metu, kai tik buvo paleistas sekundmatis
ir pradėtas bandymas, nes kartais bandymas gali tęstis keletą valandų.
Skiltyje B rašomas susigėrusio ir naujai užpilto vandens lygis.
Žurnalą galima pildyti pasirenkant vienodus laiko intervalus, pvz.,
minutėmis, arba vienodus vandens lygio kritimus, pvz., 3–5 cm.
Reikia leisti vandens lygiui nukristi 2–3 cm iki tiriamo grunto
paviršiaus ir vėl užpilti žiedus vandeniu. Bandymas tęsiamas tol, kol
gaunama nusistovėjusi filtracija.
Kadangi bandymas atliekamas su trimis komplektais, todėl turi būti
ir trys lauko žurnalai.
Pagal skilties A duomenis užpildomos skiltys C ir D. Skiltyje C tiesiog apskaičiuojamas suminis laikas minutėmis, o D – skilties C dviejų
gretimų eilučių skirtumas.
Skiltis E apskaičiuojama iš skilties B vandens lygių surandant vandens lygio kritimo dydžius atitinkamam intervalui mm. Čia reikia turėti
omenyje kad, vandens lygis vėl pakilo, kai vandens buvo papildomai
pripilta.
Skiltyje F apskaičiuojamas infiltracinis greitis mm/min dalinant E
iš D, o skiltyje G tas pats infiltracinis greitis perskaičiuojamas m/d.
Skiltyje H apskaičiuojamas integralinis (suminis) infiltracinis greitis tiesiog sumuojant skilties E duomenis.
Baigus matavimus ir skaičiavimus nubraižoma infiltracijos kreivė
(žr. 7.2 pav.) ir nustatomas filtracijos intensyvumas.
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8. Filtracijos koeficiento tyrimas
vandens pylimo į gręžinį metodu
Darsi lygtyje esantis proporcingumo koeficientas vadinamas f i l t r a c i j o s k o e f i c i e n t u . Jis apibūdina uolienų laidumą vandeniui,
kurio dydis priklauso nuo porų dydžio grūdėtose uolienose ir plyšių
pločio kietose uolienose. Filtracijos koeficientą galima apibūdinti kaip
vandens kiekį, pratekantį per laiko vienetą per poringos aplinkos skerspjūvio plotą, lygų vienetui, kai spūdžio gradientas taip pat lygus vienetui.
Filtracijos koeficientas priklauso ne tik nuo poringos aplinkos savybių,
bet ir nuo besifiltruojančio skysčio fizinio stovio.
Filtracijos koeficientui nustatyti pylimo į gręžinį metodas tinka, kai
gręžinio spindulys yra nuo 5 iki 10 cm ir tiriamas gilesniųjų gręžinio
grunto sluoksnių laidumas vandeniui. Metodo esmė yra tokia, kad į
gręžinį pilamas vanduo ir matuojamas vandens lygio pakitimas per laiko
intervalą:
Δt = t2 – t1,

(8.1)

čia: t1 – sekundmačio ar kito laiką fiksuojančio prietaiso rodomas laikas
pradiniu momentu;
t2 – prietaiso rodomas laikas po tam tikro laiko tarpo;
Δt – laiko skirtumas sekundėmis.
Tyrimų žurnalas pildomas pasirenkant vienodus laiko intervalus, pvz., 300–600 sekundžių. Į gręžinį pilamas vanduo iki pasirinktos
pradinės atskaitos – 5–10 cm nuo žemės paviršiaus (galima pilti ik žemės
paviršiaus ir palaukus, kol nusileis iki minėtos atskaitos, tada paleisti
sekundmatį).
Pastebėjus, kad vandens sluoksnio storis gręžinyje (nuo gręžinio dugno iki paskiausios atskaitos) liko mažesnis nei tas, kuris įsisunkė paskutinio matavimo metu, būtina pripildyti gręžinį vandens iki pradinės atskaitos
(5–10 cm nuo žemės paviršiaus) ir toliau tęsti matavimus. (8.1 pav.).
Kai pastebima, jog paskutinių trijų laiko intervalų metu vandens
lygis pažemėjo tokiu pat atstumu (kas reiškia, kad filtracija nusistovėjo),
bandymą galima baigti.
Laidžiuose gruntuose vanduo filtruojasi greičiau negu sunkesniuose
gruntuose (priemolyje, molyje), todėl vandens lygis nuo žemės paviršiaus
53

iki gręžinio dugno gali nusileisti gana greitai, ir vandenį į gręžinį gali
tekti pilti po kiekvieno vandens lygio nusileidimo fiksavimo.

8.1 pav. Filtracijos koeficiento tyrimo schema

Filtracijos koeficientas apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
K =−

1 r
r r
r 


log  x2 +  − log  x1 +   ,

2 2
2 
∆t  2



(8.2)

čia: x1 – pradinis vandens lygis;
x2 – vandens lygis susigėrus vandeniui gręžinyje per laiko intervalą
Δt;
r – gręžinio spindulys.
Skaičiuojant galutinę filtracijos koeficiento reikšmę, būtina suvienodinti dimensijas paverčiant ilgio vienetus metrais, o laiką – dienomis.
Tuomet filtracijos koeficientas gaunamas metrais per dieną. Stebėjimo
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rezultatai ir skaičiavimai surašomi į filtracijos tyrimų lauko žurnalą (žr.
8.1 lentelė).

Filtracijos koeficientas K m/d

Gręžinio skersmuo 2r cm

Δx
cm

Vandens lygis
susigėrus x2

Pradinis vandens
lygis x1

Δt sekundėmis

Praėjęs laikas t2

Pradinis laikas t1

Bandymo Nr.

8.1 lentelė. Filtracijos tyrimų lauko žurnalas

Nustatant filtracijos koeficientą, galima pastebėti, kad tyrimo
pradžioje vandens įsisunkimo greitis yra didesnis, vėliau mažėja, kol
galiausiai nusistovi. Tai susiję su didele grunto dalelių siurbimo jėga proceso pradžioje. Vėliau ši jėga mažėja. Tai vaizduoja infiltracijos kreivė
(žr. 7.2 pav.), kuri ir yra galutinis atliekamo tyrimo tikslas.
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9. Šaltinių rūšių nustatymas
Požeminio vandens koncentruota savaiminė ištaka į žemės paviršių
arba po vandeniu vadinama š a l t i n i u a r b a v e r s m e . Vandens
išsiliejimas į Žemės paviršių gali būti koncentruotas ir išskirstytas
(nekoncentruotas) ir visada yra žemiau negu vandeningojo sluoksnio mitybos sritis.
Jeigu požeminis vanduo, kuriame yra ištirpusių druskų, dujų ar
cheminių elementų, išteka į žemės paviršių, toks šaltinis vadinamas mineraline versme, jeigu į žemės paviršių išsilieja gėlas vanduo – gėlojo
vandens šaltiniu. Pagal cheminę sudėtį ir savybes versmės skirstomos į
šarmines, karbonatines, sūrias, karčias, geležingas, angliarūgštės, sieros,
arseno, silicio ir kt. Kai kurios iš jų naudojamos gydymo tikslams (gydomosios versmės).
Šaltiniai ir versmės susidaro dėl šių pagrindinių priežasčių:
– kai vandeningus sluoksnius kerta šiuolaikinės erozinės ir kitos neigiamos reljefo formos – upių slėniai, raguvos, griovos.
Versmės paprastai priskiriamos šių reljefo formų apatinei šlaito
daliai;
– dėl vietovės geologinės–struktūrinės sąrangos (sprūdžiai,
antsprūdžiai, horstai);
– dėl vietovėje randamų tektoninių plyšių, kurie susisiekia su
požeminiu vandeniu;
– dėl regiono vulkaninės veiklos ir magminių uolienų intruzinių
kūnų. Per magminių kūnų (gyslų) kontaktus, užpildytus
nuosėdinėmis uolienomis, gali ištekėti versmės. Vulkaninės veiklos srityje paplitusios karšto vandens versmės, dažnai su dujomis
ir vandens garais.
Šaltinių klasifikacijos
Šaltinių rūšys nustatomos taikant žemiau pateiktas įvairias klasifikacijas. Šaltiniai klasifikuojami pagal įvairius požymius. Vieni autoriai
(K. Keilhakas, H. Hioferis-Heimhaltas (H. Hofer-Heimhalt), E. Princas, F. Savarenskis, O. Langė) šaltinius klasifikuoja pagal jų išsiliejimo
sąlygas ir hidraulinius požymius, kiti (A. Ovčinikovas) – pagal juos
maitinančio požeminio vandens tipus, ir dar kiti (M. Altovskis) – pagal
šaltinių režimą.
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Plačiai žinoma ir dažnai praktikoje naudojama K. Keilhako (1914)
šaltinių klasifikacija. Pagal ją šaltiniai skirstomi į dvi pagrindines grupes:
krintančius ir kylančius (9.1 pav.):
– k y l a n t i s ( s p ū d i n i s ) š a l t i n i s , kurio vanduo dėl hidrostatinio arba dujų slėgio kyla aukštyn ir išsilieja žemės paviršiuje
per uolienų plyšius, karstines ir kt. ertmes;
– k r i n t a n t i s š a l t i n i s – tai nespūdinio (gruntinio) vandens
maitinamas šaltinis, kai požeminis vanduo, iš mitybos srities
tekėdamas į drenažo sritį, išsilieja į žemės paviršių tik dėl visuotinos traukos.

9.1 pav. Šaltinių susidarymo schemos (Kinderis, 1974): 1 – eliuvis; 2 – laidžios vandeniui
uolienos; 3 – vandenspara; 4 – požeminio vandens arba pjezometrinis lygis; 5 – vandens
tekėjimo kryptis; 6 – krintantys šaltiniai; 7 – kylantys šaltiniai
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A. Ovčinikovas (1955) pagal požeminio vandens tipą ir vandeningų
sluoksnių pobūdį šaltinius skirsto į tris pagrindines grupes: aeracijos zonos, gruntinio vandens ir spūdinio vandens šaltinius. Kiekvienos grupės
šaltiniai pagal vandeningų uolienų sudėtį, vietovės klimatines ypatybes
ir kitus požymius dar skirstomi į pogrupius.
Aeracijos zonos požeminio vandens šaltinius
dažniausiai maitina podirvio vanduo (9.2 pav., a). Šios grupės šaltinių
debitai labai nepastovūs, glaudžiai susiję su hidrometeorologinėmis
sąlygomis. Šių šaltinių vandens cheminė sudėtis ir temperatūra taip pat
dažnai kinta.

9.2 pav. Aeracijos zonos (a) ir gruntinio vandens (b, c, d, e, f) šaltinių susidarymo schemos
(Kinderis, 1974)

G r u n t i n i o v a n d e n s š a l t i n i a i skirstomi į erozinius, kontaktinius ir persipilančius.
Prie erozinių šaltinių priskiriami tokie šaltiniai, kurie susidaro
įsirėžus hidrografiniam tinklui (upė, raguva) į vandeningąjį sluoksnį (9.2
pav., b). Erozinių šaltinių debitas labai kinta ir priklauso nuo maitinimo,
geologinių ir hidrogeologinių sąlygų.
Kontaktiniai šaltiniai paprastai susidaro dviejų skirtingo laidumo
vandeniui uolienų sluoksnių kontakto vietoje (9.2 pav., e).
Persipilantys šaltiniai būna labai įvairūs. Vienur jie susidaro tada,
kai vandeningasis sluoksnis pridengtas vandeniui mažai laidžiais deliu58

viniais dariniais (9.2 pav., d); kitur tokie šaltiniai susidaro dėl tektoninių
procesų (9.2 pav., e). Įvairiuose upių slėnių šlaitų aukščiuose gali susidaryti šaltiniai dėl vandensparinio sluoksnio nelygumų (9.2 pav., f).
S p ū d i n i o v a n d e n s š a l t i n i a i skirstomi į spūdinio vandens
baseinų ir šlaitų šaltinius.
Spūdinio vandens baseinų šaltinius dar galima skirstyti į vietinių
struktūrų (židininius) šaltinius ir linijinių struktūrų šaltinius. Vietinių
struktūrų šaltiniai susidaro išsiliejus spūdiniam vandeniui pro įvairius
plyšius (9.3 pav., a, b).

9.3 pav. Spūdinio vandens baseinų (a, b, e, f) ir terminių (e, d) šaltinių susidarymo
schemos (Kinderis, 1974)

Paprastai pro įvairius tektoninius plyšius išsilieja gausaus debito
terminiai šaltiniai (9.3 pav., e, d). Šios grupės šaltiniai pasižymi dideliu
ir pastoviu debitu.
Linijinių struktūrų šaltiniai susidaro žemiausiose vietose, kur
spūdinio vandens sluoksniai pasiekia žemės paviršių (spūdinio vandens
drenavimo ir maitinimo sritys, 9.3 pav., e, f). Šios grupės šaltinių debitas
įvairus, priklauso nuo šaltinio padėties spūdinio vandeningojo sluoksnio
atžvilgiu.
Spūdinio vandens šlaitų šaltiniai dažniausiai randami priekalnių rajonuose, kur išplitusios monoklininės struktūros. Tokie šaltiniai išsilieja
kalnų papėdėse ties viršutinės vandensparos kraštu.
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Pagal šaltinių režimą arba jų veikimo trukmę per metus M. Altovskis (1961) šaltinius skirsto į nuolatinius, sezoninius ir ritmingus.
N u o l a t i n i a i š a l t i n i a i yra tokie šaltiniai, kurie nenutrūkstamai
funkcionuoja labai daug metų. Debito dydis kinta įvairiais ciklais (sezonais, metais).
S e z o n i n i a i š a l t i n i a i funkcionuoja tam tikrais metų laikais. Prie šios grupės priskiriami išdžiūstantys šaltiniai, kurie atsiranda
pavasarį, ištirpus sniegui arba iškritus dideliam kritulių kiekiui. Tokiais
šaltiniais dažnai gali būti aeracijos zonos požeminio vandens šaltiniai ir
dalis gruntinio vandens (persipilantys) šaltinių.
Prie r i t m i n g ų š a l t i n i ų priskiriami dėsningais ciklais funkcionuojantys arba ritmingais debito ir slėgio svyravimais pasižymintys
šaltiniai. Šiai šaltinių grupei priklauso pulsuojantys šaltiniai, kurių
maksimalus debitas pasikeičia į minimalų per labai trumpą laiką. Prie
šios grupės šaltinių priskiriami ir geizeriai.
Be minėtų trijų šaltinių grupių, M. Altovskis išskiria ypatingą
šaltinių grupę, vadinamą d i r b t i n i a i s š a l t i n i a i s . Tai šaltiniai:
– išsiliejantys užtvankos žemutiniame bjefe;
– susidarantys besifiltruojant vandeniui iš drėkinimo kanalų ir vandentiekio vamzdžių;
– susidarantys užsikimšus drenažo linijoms, užtvenkus tvenkinį,
įrengus stambių statinių pamatus.
Pagal versmių (šaltinių) termines savybes išskiriamos:
– š a l t o j i v e r s m ė – versmė, kurios vandens temperatūra yra
žemesnė už tiriamos vietos vidutinę metinę oro temperatūrą;
– k a r š t o j i v e r s m ė ( t e r m a ) – šilta versmė, kurios vandens
temperatūra > 20 °C, arba, pagal kitą apibrėžimą, didesnė už
vidutinę metinę tam tikros vietovės oro temperatūrą;
– f u m a r o l ė – iš nedidelės angos ar plyšio kylanti karštų (iki
700 °C) vandens garų ir dujų (H2O, H2S, HF, SO2, CO2, CO,
H2, Cl, F, ir kt.) srovė. Išsiskiria iš magmos (pirminė fumarolė)
arba iš lavos srauto ar piroklastinių nuogulų (antrinė fumarolė).
Jas galima aptikti ugnikalnio krateryje, šlaite ar papėdėje. Jūros
dugne esti povandeninių fumarolių, kurios įeina į jūros vandens
druskų sudėtį.
Lietuvos teritorijos paviršių dengia daugiausia kvarterinės nuogulos. Todėl čia paprastai šaltinius maitina podirvio, gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo, kurio gausu šio geologinio periodo uolienose. Tokios
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geologinės sąlygos suformavo įvairias požeminio vandens išsiliejimo
į žemės paviršių formas, kurias reikia žinoti, sprendžiant šlapių žemių
sausinimo klausimus. Nustatyta, kad šalyje daug šlapių žemių (apie 22 %
visų sausintinų žemių) susidarė išsiliejus į žemės paviršių požeminiam
vandeniui.
Visas požeminio vandens išsiliejimo į žemės paviršių arba
išsidėstymo arti paviršiaus formas galima sugrupuoti į 10 pagrindinių
tipų (9.4 pav.):

9.4 pav. Požeminio vandens išsiliejimo į žemės paviršių formų schemos Lietuvoje (Kinderis, 1974): a, b, c, d, e, f, g, h, i, j - tipai; 1 – vandenspara (molis arba priemolis); 2,
3 – vandeniui laidi uoliena (priesmėlis arba smėlis); 4 – durpės; 5 – vandens judėjimo
kryptis; 6 – gruntinio vandens lygis

– p i r m a m t i p u i (9.4 pav., a) priklauso limnoglacialinėse lygumose susidarę periodiškai šlapių žemių plotai, kuriuose pavasarį
arba iškritus dideliam kritulių kiekiui pakyla podirvio vandens
lygis arti žemės paviršiaus ir sudaro laikiną drėgmės perteklių.
Šio tipo šlapios žemės daugiausia išplitusios Panemunės ir Suvalkijos lygumose;
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– pagal a n t r ą t i p ą (9.4 pav., b) podirvio vanduo išsilieja
į žemės paviršių Žemaitijos aukštumos pietinėje dalyje. Čia
paviršinis 1–6 m storio moreninis priemolio sluoksnis (paskutiniojo apledėjimo darinys) daug laidesnis vandeniui, negu po juo
esanti ankstesnio susidarymo morena, kuri vadinama vietine vandenspara. Kadangi vietinės vandensparos paviršius nesutampa su
žemės paviršiumi, tai ant jos susikaupusio vandens tėkmė kai kuriose vietose priartėja prie žemės paviršiaus arba išsilieja į žemės
paviršių sezoniniais šaltiniais, sudarydamas drėgmės perteklių;
– pagal t r e č i ą t i p ą keimų, ozų, senųjų aliuvių gruntinis vanduo
išsilieja į žemiausius reljefo elementus ir sudaro žemutinio tipo
pelkes (9.4 pav., c);
– fliuvioglacialinėse ir aliuvinėse lygumose gruntinis vanduo maitina pelkes pagal k e t v i r t ą t i p ą (9.4 pav., d). Dėl to šlapios
žemės susidarė Lietuvos Pietryčių smėlėtoje lygumoje ir kitose
šalies vietose;
– p e n k t a s t i p a s apibūdina gruntinio vandens išsiliejimą
į žemapelkes, susidariusias upių terasose, senslėniuose, fliuvioglacialinėse, ežerinėse ir aliuvinėse lygumose (9.4 pav., e);
– š e š t a s t i p a s išimtinai randamas salpinėse upių terasose. Šios
upės yra fliuvioglacialinėse, ežerinėse lygumose arba storuose
senųjų aliuvių sluoksniuose (9.4 pav., f);
– pagal s e p t i n t ą t i p ą į žemės paviršių išsilieja nespūdinis ir
spūdinis tarpsluoksninis vanduo (9.4 pav., g). Jų gausu keiminiame reljefe ir kituose Žemaitijos ir Baltijos aukštumų rajonuose;
– a š t u n t a m t i p u i priskiriamos šlapios žemės, kurias drėkina
spūdinis tarpsluoksninis vanduo, prasisunkęs pro suplonėjusį
vandensparinį sluoksnį (9.4 pav., h). Šių žemių pasitaiko įvairiose
šalies vietose, bet daugiausia Žemaitijos aukštumoje ir Rytų
Lietuvoje;
– d e v i n t a s t i p a s apibūdina tarpsluoksninio vandens
išsiliejimą į erozines reljefo žemumas, kurios kerta vandeningą
sluoksnį (9.4 pav., i);
– d e š i m t a m t i p u i priklauso spūdinis tarpsluoksninis vanduo, išsiliejęs į žemės paviršių pro suplonėjusių vandensparinių
sluoksnių plyšius (9.4 pav., j). Dėl to supelkėjusių žemių būna
Žemaitijos, Sūduvos ir Baltijos aukštumose.
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10. Geologinių procesų ir reiškinių
tyrimai
Lietuvoje vyksta nemažai geologinių procesų ir reiškinių. Vieni labai aktualūs, kiti rečiau pasitaikantys arba vyksta tam tikrose Lietuvos
teritorijose (pvz., karsto reiškiniai Šiaurės Lietuvoje). Geologiniai procesai ir reiškiniai vertinami pagal dabartinių geologinių procesų apraiškas,
aktyvius ar stabilizuotus gamtinius ir technogeninius geologinius
reiškinius (žr. 10.1 pav.), tačiau labiausiai kreipiamas dėmesys į upių
geologinį darbą ir vandens telkinių krantuose bei šlaituose vykstančias
deformacijas.
Geologinio upių darbo analizė
Analizuojant tiriamoje dalyje (tiriamajame profilyje) vykstantį
geologinį upės darbą, išskiriamas vykstantis jos pagrindinis etapas: erozija, pernešimas ar suklostymas.
Upės erozija priklauso nuo vandens greičio ir jo kiekio upėje. Vandens greitis upėse būna gana didelis, todėl vandens tekėjimas jose yra
turbulentinio pobūdžio. Vandens kiekis upėje nepastovus, jis keičiasi
įvairiais metų laikais. Didžiausią darbą vanduo upėje atlieka tuomet, kai
būna aukšti potvynių vandens lygiai. Daugelyje Lietuvos upių aukščiausi
vandens lygiai būna pavasarį, kai tirpsta sniegas. Didžiausios įtakos upės
erozijai turi vandens greitis joje. Kalnų upėse, kurios turi didelį nuolydį,
vandens tėkėjimo greitis yra didelis ir erozija vyksta labai intensyviai.
Upės erozija vyksta aukščiau jos erozijos bazės. Tai vandens baseino, į
kurį įteka upė, lygis. Pavyzdžiui, Nemuno erozijos bazė yra Kuršių marių
vandens lygis, o Neries – Nemuno vandens lygis jos žiotyse.
Upėse vyksta dvejopa erozija: dugninė, arba giluminė, ir šoninė.
Vykstant d u g n i n e i , arba g i l u m i n e i , e r o z i j a i , upės vaga gilėja
tol, kol upėje susidaro pusiausvyros profilis. Susidarius šiam profiliui, upė
nebeatlieka jokio ardomojo darbo. Jeigu upė teka per vienodus gruntus,
tai jos pusiausvyros profilis yra lanksčios kreivės formos. Dažniausiai
upės vaga eina per skirtingus gruntus, todėl jos pusiausvyros profilis yra
ne lanksti, bet laiptuota kreivė. Upės pusiausvyros profilis yra nepastovus. Jis pastovus tik tol, kol pastovi erozijos bazė. Pasikeitus erozijos
bazei, upė vėl formuoja naują pusiausvyros profilį.
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10.1 pav. Lietuvos respublikos teritorijoje vykstančių geologinių procesų ir paplitusių
geologinių reiškinių suskirstymo schema (STR 1.04.02:2004)
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Vykstant erozijos ir akumuliacijos procesams, upės žemės paviršiuje
suformuoja įvairaus platumo, vingiuotus ir ilgus slėnius. Slėnių formavimasis susideda iš kelių etapų. Pirmajame etape upės dugno nuolydis ir
vandens greitis yra labai dideli, todėl vyksta intensyvi dugninė erozija.
Slėnis siauras, gilus, tarpeklio, arba kanjono, tipo. Šiam etapui priskirtinos kalnų arba jaunos upės. Giluminei erozijai pasikeitus į šoninę, platėja
upės slėnis. Jis tampa dėžės arba U formos. Šis etapas vadinamas upės
brendimo etapu.
Gilėjant vagai, upė palaipsniui pereina į pusiausvyros profilį. Upės
nuolydis ir greitis sumažėja. Giluminę eroziją pakeičia š o n i n ė e r o z i j a . Upė ardo savo krantus, vaga klaidžioja plačiame upės slėnyje.
Slėniai platūs, lėkšti. Ardymo produktai lieka vagoje. Upė seklėja. Tokios lygumų upės yra „senatvės“ stadijoje. Upės vystymasis gali pasikeisti vykstant Žemės plutos judėjimui, nes dėl to keičiasi erozijos
bazė arba upės aukštupio padėtis. Pažemėjus erozijos bazei arba pakilus
aukštupiui, vėl suintensyvėja dugninė erozija. Ir atvirkščiai, pakilus erozijos bazei arba nusileidus aukštupiui, vandens greitis upėje sumažėja,
padidėja akumuliacija, upė greitai sensta.
Svarbią reikšmę upių vystymuisi turi žmogus. Didesnė akumuliacija esti tuomet, kai iš upės imamas didelis kiekis vandens vandentiekiui,
laistymui ir pan. Pastačius užtvankas ir įrengus tvenkinius, pasikeičia
visos upės arba jos dalies erozijos bazė.
Upių slėniai yra įvairios formos ir įvairaus didumo. Dažnai jie yra
simetriniai ir asimetriniai (10.2 pav.).

10.2 pav. Upės slėnio tipai: 1 – simetrinis; 2 – asimetrinis (Pranaitis, Sidauga, 1979)
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Svarbiausieji slėnio elementai yra upės vaga, skersinės ir išilginės
terasos.
U p ė s s k e r s i n ė s t e r a s o s susidaro tuomet, kai upės vaga kerta įvairaus kietumo uolienas. Skersinės terasos yra slenksčiai ir kriokliai.
Jeigu upės dugne slūgso kietos uolienos, kurių nepajėgia ardyti tekantis vanduo, tai upėje susidaro didelio nuolydžio ruožai, kurie vadinami
slenksčiais. Jei upės dugnas yra iš labai kietų uolienų ir vertikaliai krinta,
susidaro kriokliai. Daug slenksčių ir krioklių yra jaunose kalnų upėse.
Mūsų respublikos upėse taip pat yra slenksčių. Daugiausia jų yra
Nemune ir Neryje. Šiuos slenksčius sudaro stambūs ledyninės kilmės
rieduliai upės vagoje, kurie lieka jai išplovus smulkias daleles. Šie
slenksčiai vadinami rėvomis. Slenksčiai ir kriokliai yra didelės kliūtys
laivybai.
Skersiniame upės slėnio pjūvyje matomos horizontalios arba beveik
horizontalios aikštelės, kurios tęsiasi išilgai upės slėnio. Jos vadinamos
išilginėmis upės terasomis.
Žemiausioji terasa, kurią už1ieja potvynių vandenys, vadinama
salpa, arba salpine terasa. Visos virš salpos esančios terasos vadinamos
v i r š s a l p i n ė m i s . Kiekviena viršsalpinė terasa kažkuriame upės
vystymosi periode yra buvusi salpa. Viršsalpinės terasos numeruojamos pradedant nuo apatinės, pačios jauniausios: I viršsalpinė terasa, II
viršsalpinė terasa ir t. t. Viršsalpinių terasų gali būti nuo kelių iki keliolikos. Terasų aukštis svyruoja nuo kelių iki kelių dešimčių metrų. Jų
plotis būna nuo dešimčių metrų iki dešimčių kilometrų.
Viršsalpinės terasos skirstomos į erozines, cokolines ir akumuliacines.
E r o z i n ė s t e r a s o s (10.3 pav.) susidarė jaunose kalnų upėse,
kai jos graužėsi gilyn, visiškai neklostydamos sąnašų.

10.3 pav. Upės erozinių terasų susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)
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C o k o l i n ė s t e r a s o s (10.4 pav.) sudarytos iš pagrindinių
uolienų, pridengtų nestoru sąnašų sluoksniu.

10.4 pav. Upės cokolinių terasų susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)

A k u m u l i a c i n ė s t e r a s o s sudarytos iš pačios upės suklostytų
sąnašų. Jos skirstomos į įkrautines ir užkrautines terasas.
Ritmiškai keičiantis erozijos ir akumuliacijos ciklams, susidaro į k r a u t i n ė s t e r a s o s (10.5 pav.). Iš pradžių upė išgraužia gilų
slėni pagrindinėse uolienose. Erozijos ciklą pakeitus akumuliacijai, upė
išgraužtą slėnį priklosto nuosėdų, kurios, vėliau suaktyvėjus erozijai, vėl
išgraužiamos. Šis procesas kartojasi kelis kartus. Erozija čia vyksta taip
intensyviai, kad sąnašos pragraužiamos kiekvieną kartą ligi pagrindinių
uolienų. Jeigu erozija vyksta silpniau, tai nuosėdų sluoksnis nepragraužiamas iki dugno ir susidaro u ž k r a u t i n ė s t e r a s o s (10.6 pav.).

10.5 pav. Upės akumuliacinių įkrautinių terasų susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga,
1979)

10.6 pav. Upės akumuliacinių užkrautinių terasų susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga,
1979)
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Dugninė erozija vyrauja kalnų upėse ir lygumų upių aukštupiuose,
tačiau vidurupiuose dugninę eroziją pakeičia šoninė erozija. Vykstant
šoninei erozijai, ardomi upės krantai, vaga keičia savo vietą, platėja upės
slėnis.
Reikia turėti omenyje, kad u p ė s v a g a niekuomet nebūna tiesi. Ji susidaro iš tiesių ir lenktų ruožų. Lenktuose upės ruožuose dėl
šoninės erozijos srovė prisispaudžia prie kranto, jį ardo ir daro statesnį.
Išlenktame krante klostosi nuosėdos.
Vanduo, atsimušęs nuo įlenkto kranto, pereina į kitą upės krantą ir jį
taip pat ardo. Taip visą laiką didėja upės vingiai. Upės vingiai vadinami
meandromis (10.7 pav.). Kartais meandros būna labai didelės ir tokia
meandruojanti upė turi platų keliolikos kilometrų slėnį. Meandros kartais
taip suartėja, kad tarp jų lieka tik labai siauras tarpelis. Potvynio vanduo tarpelį pragraužia, ir upė ištiesina vagą (10.8 pav.). Meandros kilpa
lieka šalia upės vagos, pamažu visiškai atsiskiria, ir susidaro senvagė.
Potvynių metu senvagė pamažu užnešama ir lieka tik nedidelis ežerėlis
arba pelkė.

10.7 pav. Upės meandros susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)

10.8 pav. Upės senvagės susidarymo schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)
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Kadangi upės erozija kenkia pastatams, pastatytiems upės slėniuose,
kovojant su šonine erozija taikomos inžinerinės priemonės stiprinant
upės krantus, reguliuojant jos tekėjimą. Tam tikslui įrengiamos krantinės,
atraminės sienelės ir t. t. Krantus gerai apsaugo srovę nukreipiančios
sienelės, pylimai, bunos. Povandeninė dalis tvirtinama akmenimis,
fašinomis. Viršvandeninė šlaito dalis tvirtinama betoninėmis armuotomis plokštėmis, atraminėmis sienelėmis ir akmenimis. Dugninė erozija
kenkia tiltų atramoms, todėl jos turi būti pakankamai įgilintos.
Esant tiriamame objekte kovos su erozija priemonių, jas būtina
įvertinti: aprašyti, kokios naudojamos priemonės, kokia jų vizualinė būklė.
Nuošliaužų elementų apibūdinimas
Lėtai slenkanti šlaitu žemyn uolienų masė, neprarasdama sąlyčio su
šlaitu, veikiama masės jėgos, požeminio ir paviršinio vandens, vadinama
n u o š l i a u ž a . Nuošliaužos paplitusios ir Lietuvos upėse – dažniausiai
randamos Nemuno ir Neries upių slėniuose.
Šlaitai, kuriuose formuojasi nuošliaužos, turi daugelį būdingų
požymių. Pirmiausia šlaito viršuje atsiranda daug koncentriškų plyšių
(10.9 pav.). Vos pastebimi plyšiai pamažu plečiasi, pasidaro dideli ir susijungia vienas su kitu. Šlaito papėdėje, nuslinkus nuošliaužai, atsiranda

10.9 pav. Besiformuojanti nuošliauža (Pranaitis, Sidauga, 1979): 1 – pjūvis; 2 – planas

šlaitui lygiagretūs išspaudimo volai (10.10 pav.). Išspaudimo volai atsiranda ir pačiame šlaite.
Šlaite atsiranda pakopos su nuolydžiu į šlaito pusę (10.11 pav.).
Upių slėnių nuošliaužų pakopų nereikia painioti su upių terasomis. Upių
terasos būna horizontalios arba turi nuolydį į upės pusę, t. y. atvirkščią
nuošliaužų terasoms. Nuošliaužų terasose kaupiasi krituliai, ir šlaitas
supelkėja, apauga vešlia augalija. Labai dažnai išorinis nuošliaužos
požymis yra „girtas miškas“. Jis atsiranda tuomet, kai pradeda šliaužti
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10.10 pav. Išspaudimo volas, formuojantis nuošliaužą (Pranaitis, Sidauga, 1979)

10.11 pav. Nuošliaužų pakopos (Pranaitis, Sidauga, 1979)

mišku apaugęs šlaitas. Medžiai pasidaro nebevertikalūs ir pasvyra su
gruntu įvairiomis kryptimis. Nebevertikalūs taip pat pasidaro elektros
ir ryšių perdavimo linijų stulpai, tvoros, sienos. Pastatuose atsiranda į
apačią platėjantys plyšiai.
Analizuojant nuošliaužą aprašomi ir schemiškai pavaizduojami ją
sudarantys šie elementai:
– n u o š l i a u ž o s k ū n a s – visa nušliaužusi arba šliaužianti
grunto masė (10.12 pav.);
– š l i a u ž i m o p a v i r š i u s – tai tas paviršius, kuriuo slenka
atitrūkusios nuo šlaito grunto masės. Jo forma priklauso nuo
šlaito geologinės sąrangos ir šlaitą sudarančių gruntų savybių.
Pavyzdžiui, molio šlaito šliaužimo paviršius yra lanksčios kreivės
formos. Sluoksniuotuose, nevienodo tankio gruntuose šliaužimo
paviršiaus kreivė esti banguota arba laužyta. Negilių nuošliaužų
šliaužimo paviršius panašus į šlaito reljefo paviršių. Detaliai
ištyrus šliaužimo paviršių, jame pastebimi šliaužimo veidrodžiai,
t. y. grunte palikti poliravimo ir brūkšnių pėdsakai;
– n u o š l i a u ž o s p a d a s , arba b a z ė – vieta, kur šliaužimo
paviršius kerta šlaito liniją (10.13 pav.);
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10.12 pav. Nuošliaužos elementai (Pranaitis, Sidauga, 1979): 1 – nuošliaužos kūnas; 2
– šliaužimo paviršius

10.13 pav. Nuošliaužos bazės padėtis (Pranaitis, Sidauga, 1979): 1 – bazė aukščiau šlaito
apačios; 2 – bazė sutampa su šlaito apačia; 3 – bazė žemiau šlaito apačios

– n u o š l i a u ž o s g y l i s – atstumas nuo šlaito paviršiaus iki
šliaužimo paviršiaus. Gylis matuojamas statmenai šliaužimo paviršiui. Nuošliaužos gylis gali siekti 20-30 metrų;
– n u o š l i a u ž o s c i r k a s – lanko formos įduba šlaite, atsiradusi
nušliaužus grunto masei.
Nuošliaužas formuojančių veiksnių apibūdinimas

Nuošliaužos gali atsirasti dėl gamtinių procesų poveikio ir žmogaus
gamybinės veiklos. Reikia nustatyti priežastis, sukėlusias nuošliaužos
formavimosi procesą. Nuošliaužas sukeliančios priežastys skirstomos į
tris grupes:
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– š l a i t o a u k š t į i r f o r m ą k e i č i a n t y s p r o c e s a i . Prie
jų galima priskirti upės arba griovos erozijos bazės kitimą, jūrų
abraziją ir upių eroziją, dirbtinį šlaito pamato suardymą;
– šlaito gruntų sudėtį ir fizines-mechanines
s a v y b e s k e i č i a n t y s p r o c e s a i . Šiai priežasčių grupei
priskiriami dūlėjimo procesai, keičiantys gruntų fizines ir mechanines savybes; požeminiai, paviršiniai, kritulių ir ūkinis vanduo,
drėkinantys gruntus ir mažinantys jų stiprumą; karsto-sufozijos
procesai, ištirpinantys ir išskalaujantys iš grunto druskas, smulkias
grunto daleles, padidinantys grunto korytumą ir poringumą;
– š l a i t o a p k r o v ą d i d i n a n t y s p r o c e s a i . Prie jų priskiriamas hidrodinaminis slėgis, filtruojantis vandeniui į šlaito pusę;
hidrostatinis vandens slėgis grunto plyšiuose ir porose; statinės ir
dinaminės šlaito apkrovos; seisminiai smūgiai; sprogdinimo darbai šlaituose.
Nuošliaužų rūšių apibūdinimas
Nuošliaužos gali atsirasti ne tik dėl vienos kurios nors priežasties,
bet ir dėl priežasčių komplekso. Nuošliaužos yra labai įvairios, todėl ir jų
klasifikacijų gana daug. Pagrindinėmis laikomos N. Radionovo, F. Savarenskio ir A. Pavlovo klasifikacijos. Žemiau pateikiamos klasifikacijos,
pagal kurias nustatomos ir aprašomos nuošliaužos.
N. Radionovas nuošliaužas skirsto į konsistencines, sufozines ir
struktūrines:
– k o n s i s t e n c i n i ų n u o š l i a u ž ų priežastis yra grunto konsistencijos pasikeitimas. Pavyzdžiui, prisigėręs vandens molis
arba priemolis darosi plastiškas ir takus;
– s u f o z i n ė s n u o š l i a u ž o s atsiranda išplovus iš šlaito
smulkias grunto daleles, padidėjus grunto poringumui ir dingus
šlaito pusiausvyrai;
– s t r u k t ū r i n i ų n u o š l i a u ž ų priežastis yra sluosniavimosi
plokštumos arba plyšiai.
F. Savarenskis nuošliaužas skirsto pagal jų sandarą į tris tipus:
– a s e k v e n t i n ė s n u o š l i a u ž o s atsiranda nesluoksniuotuose
šlaituose, susidariusiuose iš vieno tipo grunto (10.14 pav.);
– k o n s e k v e n t i n ė s n u o š l i a u ž o s atsiranda sluoksniuotuose šlaituose, kai sluoksniai slenka šlaito kryptimi. Šliaužimo
paviršius eina dviejų sluoksnių riba (10.15 pav.);
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10.14 pav. Asekventinės nuošliaužos schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)

10.15 pav. Konsekventinės nuošliaužos schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)

– i n s e k v e n t i n ė s n u o š l i a u ž o s šliaužimo paviršius kerta
kelių sluoksnių kompleksą (10.16 pav.).
A. Pavlovas nuošliaužas skirsto į du tipus:
– d e l i a p s i n ė s n u o š l i a u ž o s prasideda šlaito apačioje ir
palaipsniui plinta į viršų. Tai atsitinka tuomet, kai bangos paplauna krantą, nukasama šlaito apačia;
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10.16 pav. Insekventinės nuošliaužos schema (Pranaitis, Sidauga, 1979)

– d e t r u z i n ė s , arba s t u m i a n č i o s i o s , n u o š l i a u ž o s
prasideda šlaito viršuje. Šios nuošliaužos atsiranda papildomai
apkrovus šlaitą. Šliaužiant grunto masei, šlaito apačioje atsiranda
išspaudimo volai, kartais siekiantys iki 10 m aukščio.
Nuošliaužos schemos braižymas
Vietovės geologinės sąrangos ištyrimo kokybė pagerėja jeigu tiriamajame plote randamos upės krantų atodangos (nuošliaužos). Nustačius
nuošliaužų pavadinimus pagal aukščiau aprašytą metodiką, kiekviena
natūrali atodanga išmatuojama, nufotografuojama ir nubraižomas jos
eskizas (10.17 pav.). Jeigu analizuojama ne hidrogeologiniame pjūvyje
esanti nuošliauža (atodanga), jos vieta pažymima hidrogeologiniame
plane bei nustatoma altitudė. Atliekant kameralinius darbus atodanga
nubraižoma pagal mastelį.
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10.17 pav. Atodangos eskizas (Pranaitis, Sidauga, 1979)
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