LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Statybinių konstrukcijų katedra
Žemėtvarkos katedra

Petras Punys

LIŪČIŲ NUOTĖKIO MODELIAVIMO
LABORATORINĖ ĮRANGA
IR DARBAI
METODINIAI PATARIMAI

KAUNAS, ARDIVA
2008

UDK 627.8 (075.8)
Pu-43
Petras Punys
INŽINERINĖ HIDROLOGIJA
Metodiniai patarimai
Metodiniai patarimai skirti LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakulteto Hidrotechnikos inžinerijos ir Vandens apsaugos inžinerijos bakalaurams, studijuojantiems Inžinerinę hidrologiją.
Juose apibūdinama LŽŪU Hidrologijos laboratorijoje esanti
liūčių nuotėkio modeliavimo įranga ir pateikiami 6 laboratoriniai darbai, remiantis Armfield kompanijos vadovu S10 įrangai
(Liūčių hidrografai) naudoti (Instruction manual. S10, issue 7.
Rainfall Hydrographs. October, 2005, Armfield, UK).

Recenzavo:
doc. dr. Arvydas Povilaitis (LŽŪU Vandentvarkos katedra)
doc. dr. Laima Taparauskienė (LŽŪU Melioracijos katedra)
Aprobuota:
LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fak. Vandentvarkos katedros 2008 03 31 posėdyje, protokolo Nr. 7, ir Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fak. Studijų komisijoje 2008 06 22, protokolo Nr.
15.

Redaktorė
Maketavo
Viršelio dailininkas

ISBN 978-9955-896-08-1

Laima Jonikienė
Laurynas Arminas
Dainius Radeckas

© Petras Punys, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008

TURINYS
1. ĮVADAS ..........................................................................................................4
2. ĮRANGOS APIBŪDINIMAS .........................................................................8
3. ĮRANGOS NAUDOJIMAS ..........................................................................10
4. ĮRANGOS PRIEŽIŪRA ...............................................................................12
5. SĄVOKOS IR TRUMPA TEORIJA.............................................................13
6. Laboratorinis darbas Nr 1
LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO MODELIAVIMAS ..........................16
7. Laboratorinis darbas Nr 2.
KELIŲ PAEILIUI SEKANČIŲ LIŪČIŲ NUOTĖKIO HIDROGRAFO
MODELIAVIMAS ...........................................................................................21
8. Laboratorinis darbas Nr 3.
LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO MODELIAVIMAS VANDENIUI
NELAIDŽIAME BASEINE ............................................................................24
9. Laboratorinis darbas Nr 4.
LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO MODELIAVIMAS BASEINE SU
ĮRENGTOMIS VANDENS SAUGYKLOMIS ...............................................27
10. Laboratorinis darbas Nr 5.
LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO MODELIAVIMAS DRENUOTAME
BASEINE..........................................................................................................30
11. Laboratorinis darbas Nr 6.
LIŪTIES JUDĖJIMO BASEINE POVEIKIO NUOTĖKIO HIDROGRAFUI
MODELIAVIMAS ...........................................................................................33
12. LITERATŪRA ............................................................................................36

3

1. ĮVADAS
Laboratorinė įranga (1.1–1.3 pav.) skirta vieno iš svarbesnių hidrologijos procesų, dažnai pasitaikančio praktikoje – liūčių nuotėkio formavimosi dėsningumų demonstravimui upės baseine (mažu masteliu).
Laboratorinė įranga S10 reprezentuoja hidrologinio ciklo dalį –
grynųjų kritulių (liūties vandens) patekimą į grunto paviršių ir nuotėkio
susidarymą baseino vandentėkmėse. Grynieji (efektyvūs) krituliai yra
tie, iš kurių atskaitomi vandens nuostoliai, susilaikę grunto ir augalų paviršiuje, jo sudrėkinimui, išgaravimui ir transpiracijai.
Krituliai, patekę ant žemės paviršiaus, išsisklaido į kelias dalis:
• infiltruojasi į gruntą, užpildydami jo tuštumas ir papildydami požeminio vandens atsargas;
• užpildo paviršiaus depresijas (balučių susidarymas);
• likusi vandens dalis, susidariusi paviršiuje (paviršinis nuotėkis)
arba grunto storymėje (vidinis arba hipoderminis nuotėkis), teka
nuolydžio kryptimi link upės vagos ar kito vandens telkinio.
Hidrotechnikos inžinieriai, hidrologai, geologai dažnai susiduria su
hidrologinių procesų problemomis, tokiomis kaip upės baseino vandens
balanso sudarymas, paviršinio vandens nuvedimas nuo įvairių teritorijų, susisiekimo komunikacijos, žemės ūkio laukų, potvynių prevencijos
priemonių parinkimas, vandens erozijos valdymas. Visa tai vienaip ar
kitaip sąlygoja lietaus-liūčių nuotėkio procesas.
Autorius dėkoja recenzentams doc. Arvydui Povilaičiui, doc. Laima Taparauskienei ir Vandentvarkos katedros laboratorijų vedėjui, hidrotechnikos inžinieriui Vytautui Mickevičiui už suteiktą techninę paramą parengiant šios įrangos naudojimo vadovą.

4

1.1 pav. Liūčių nuotėkio modeliavimo įranga (LŽŪU Hidrologijos laboratorija)
Kairėje – nuotėkio rinktuvas, dešinėje – baseinas su purkštukais ir užuolaidomis, priekyje –valdiklis
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1.2 pav. Liūčių nuotėkio modeliavimo įrangos schema
1– baseinas; 2 – vandens nuotėkio ištaka; 3 – perforuota drena; 4 – suportas su kojomis; 5 – išsukamos kojos; 6 – purkštukai; 7 – debitomatis; 8 – vandens tiekimo ventilis (iš vandentiekio); 9 – elektromagnetinė sklendė; 10 – purkštukų sklendės; 11 – purkštukų suportas
(rėmas); 12 – užuolaidos; 13 – jungtis prie vandentiekio; 14 – nuotėkio rinktuvo stovas; 15 – nuotėkio rinktuvas su sekcijomis; 17 – latakas; 19 – įrangos valdiklis; 20 – laikmatis

1.3 pav. Valdiklio (pažymėtas 19, 1.2 pav.) schema
a) priekinė pusė; b) galinė pusė.
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2. ĮRANGOS APIBŪDINIMAS
2.1. Apžvalga
Liūčių nuotėkio modeliavimo stendą sudaro ant grindų stovinti metalinė dėžė, imituojanti vandentėkmės baseiną (vagos šlaitą), vandens purkštukai, generuojantys lietų-liūtį ir nuotėkio rinktuvas (žr. 1.1–1.2 pav.).
2.2. Baseinas
Baseinas (1) pagamintas iš emaliu padengtos skardos ir užpildomas
žvyru. Jis turi nuotėkio ištaką (2), apsaugotą tinkleliu nuo žvyro išplovos. Baseino žemutinėje dalyje yra perforuota drena (3) su atskira ištaka
ir paslėpta po žvyru.
2.3. Baseiną laikantysis rėmas
Baseinas laikosi ant dažyto metalinio rėmo (4) su 4 kojomis (5),
kuriomis galima reguliuoti jo polinkį (iki 1:100).
2.4. Purkštukai
Vanduo yra tiekiamas į du virš baseino įtaisytus keturkampius
purkštukus (6) per vandens reguliavimo ventilį (8) ir debitomatį (7). Tokiu būdu galima reguliuoti liūties intensyvumą ir jos formą. Elektromagnetinė sklendė (9), esanti purkštukų vamzdyne, leidžia sustabdyti ar paleisti lietų iš nuotolinio valdiklio (19). Kiekvienas purkštukas turi ventilį
(10), kuriuo galima keisti lietaus padėtį baseine.
2.5. Vandens tiekimas
Vanduo iš vandentiekio tiekiamas į įrangą per dantytą movą (13).
Prieš debitomatį yra įrengtas filtras purkštukams apsaugoti nuo vandentiekio nuosėdų.
2.6. Purkštukų rėmas
Tai dažytas rėmas (11), laikantis purkštukus. Jis remiasi ant baseino kraštų.
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2.7. Užuolaidos
Permatoma užsklanda neleidžia lietaus vandeniui iš purkštukų tikšti
už baseino ribų.
2.8. Nuotėkio rinktuvas
Nuotėkio surinkimo ir matavimo mazgas yra prie pat ištakos (2),
paremtas ant stovo (14) ir gali slankioti išilgai ištakos, varomas elektros variklio. Permatomas plastmasinis vandens surinkimo indas (15) yra
virš stovo. Indas suskirstytas į 17 sekcijų, iš jų tik 15 surenka vandenį,
susidariusį baseine, kai šis nuotėkio rinktuvas juda pro baseino ištaką.
Sekcijose surinktas vanduo vizualiai reprezentuoja nuotėkio hidrografą,
kurį galima fotografuoti. Kiekvienos sekcijos vandens gylis išmatuojamas prikabinta liniuote.
Vanduo iš nuotėkio rinktuvo, kuris abiejuose galuose turi skyles,
pašalinimas per lataką (17) į centrinį nuotėkyną. Pirmoji sekcija užtikrina stabilią nuotėkio būklę iš baseino prieš eksperimento pradžią, o
paskutinioji neleidžia patvenkti kitas sekcijas ir galima pašalinti vandenį
iš baseino, kai nuotėkio rinktuvas yra gale, t. y. eksperimentas baigtas.
2.9. Elektrinis valdiklis
Jis skirtas įrangos nuotoliniam valdymui. Valdiklis (19) laidais sujungtas su nuotėkio rinktuvu, debitomačiu ir elektromagnetine sklende.
Valdikis privalo stovėti sausoje vietoje.
Elektroninis laikmatis (20), esantis valdiklio priekyje, paleidžia
elektrinį variklį nurodytas intervalais, priklausomai nuo eksperimento
metodikos. Laikmatis turi laikrodį, kuris registruoja eksperimento laiką
ir svarbius įvykius. Valdiklis ir laikmatis parodytas 1.3 pav.
2.10. Vandens gylio liniuotė
Baigus eksperimentą galima išmatuoti kiekvienos nuotėkio rinktuvo sekcijos vandens gylį.
2.11. Priedai
Polietileno plėvelė, skirta vandeniui nelaidžiam baseino paviršiui
sudaryti, ir keturi plastmasiniai indai vandens saugykloms įrengti.
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3. ĮRANGOS NAUDOJIMAS
3.1. Baseino užpildymas žvyru
Baseinas yra užpildomas žvyru arba smėliu, priklausomai nuo tyrimų tikslo. Apytiksliai jame telpa 150 kg žvyro. Tiriant paviršinį nuotėkį
–žvyras, iš kurio privalo būti pašalintos molio ar dumblo dalelės, turi
būti 2–5 mm diametro dalelių frakcijos. Smulkus smėlis gali būti naudojamas baseino grunto laidumo efektui tirti. Baseine galima suformuoti
vandentėkmės vagos šlaitus.
3.2. Purkštukų naudojimas
Jie veikia tada, kai yra pakankamas vandens spaudimas. Elektromagnetinė sklendė (9) reguliuoja vandens tiekimą paspaudžiant + arba ESC
valdiklio mygtukus. Debitas reguliuojamas sklende (8) ir matuojamas
debitometru (7). Taip valdant laikmačiu imituojama liūtis. Jos forma taip
pat gali būti reguliuojama naudojant sklendes (10). Pvz., sudarant liūtį
judančią žemyn, baseinu, ištakos link, sklendės gali būti:
• viršutinė sklendė atidaryta, žemutinė – uždaryta;
• abi sklendės atidarytos;
• viršutinė sklendė uždaryta, žemutinė – atidaryta.
3.1. Nuotėkio rinktuvas
Elektroninis laikmatis valdo nuotėkio rinktuvo judėjimą elektros
varikliu. Pastarajam nustatomi laiko intervalai, kai nuotėkio rinktuvas
juda ir kiekviena jo sekcija stovi tam tikrą laiką po ištaka. Laiko intervalai privalo atitikti liūties ir nuotėkio trukmę. Paskutinioji yra pagrindinis
veiksnys nustatant nuotėkio rinktuvo darbo režimą.
Laiko intervalas yra pastoviai rodomas laikmačio ekrane (INTERVAL).
Jam padidinti ar sumažinti naudojami atitinkami mygtukai (INCREASE↑ ir
DECREASE ↓). Bendra laiko trukmė apskaičiuojama: laiko intervalas ×15.
(15 – nuotėkio rinktuvo sekcijų skaičius). Pvz., liūčiai, kurios nuotėkio trukmė yra 5 min., laiko intervalas turi būti 20 s. (5×60=300:15=20). Atitinkamai, jei nuotėkio trukmė siekia 2 min., tada laiko intervalas – 8 s.
Kai laikmatis yra nustatomas, vandens tiekimas į purkštukus paleidžiamas mygtuku RAIN (+) ir fiksuojamas laikas (liūties pradžia). Lietaus kiekis yra nustatomas rankiniu būdu, naudojant tėkmės kontrolės
10

ir purkštukų sklendes. Eksperimento trukmė pastoviai rodoma ekrane
(ELAPSED TIME).
Nuotėkio rinktuvo eiga paleidžiama tinkamu laiku – susidarius nuotėkiui, paspaudžiant mygtuką COLLECTION (-). Svarbūs momentai (pvz., liūties pabaiga, nuotėkio pradžia) turi būti užrašomi pagal laiko rodmenis.
Kai eksperimentas yra baigtas, vandens tiekimas į purkštukus privalo būti nutrauktas paspaudus RESET (ESC) mygtuką, kuris taip pat
sustabdo laikrodį.
Nuotėkio rinktuve sukauptas vanduo privalo būti išmatuotas ir užrašytas, paskui vanduo išpilamas kitam eksperimentui vykdyti.
3.2. Baseino nuolydžio keitimas
Mažinant kojų aukštį galima pakeisti baseino polinkio kampą
(maks. 1:100).
3.3. Debito skaičiavimas
Debito reikšmės (vidutinės pagal nustatytą laiko intervalą) apskaičiuojamos pagal kiekvienos sekcijos vandens tūrį ir laiko trukmę. Taip
pat liniuote išmatuojamas vandens aukštis.
Hidrografo kokybinė išraiška gali būti gauta sudarant grafinę priklausomybę tarp sekcijų vandens aukščio ir laiko (laikas = sekcijų
skaičius×laiko intervalas). Ordinatės (vandens aukščio) reikšmė gali
būti konvertuojama į debitą: debitas=(vandens aukštis×sekcijos plotas)/
laiko intervalas.
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4. ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
Įranga turi būti tinkamai prižiūrima, norint užtikrinti jos efektyvų ir
ilgą naudojimą. Tai turi atlikti kvalifikuotas personalas, suprantantis jos
veikimą.
4.1. Kita
Laboratorinė įranga privalo būti išjungta iš elektros tinklo, jei ji nenaudojama. Nuotėkio rinktuvo indas turi būti tuščias, kai darbas baigtas.
4.2. RCD testas
RCD testas (srovės nuotėkio kontrolė) atliekamas vieną kartą per
mėnesį, paspaudus TEST mygtuką. Įranga negali būti naudojama, jei
srovės nuotėkio relė nesuveikia. Tada būtina kreiptis į elektriką.
4.3. Purkštukų valymas
Jie apžiūrimi ir valomi reguliariais laiko intervalais pašalinant prilipusius nešmenis.
4.4. Filtro valymas
Analogiškai – reguliariais laiko intervalais būtina jį nuimti ir pašalinti nuosėdas ar nešvarumus.
4.5. Užuolaidos
Jas būtina periodiškai išplauti.
4.6. Ilgesnis laikymas
Jei laboratorinė įranga nėra naudojama ilgesniam laikui, būtina išleisti vandenį iš sistemos ir pašalinti žvyrą. Pastarasis privalo būti išdžiovintas, kad nesusidarytų apnašos.
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5. SĄVOKOS IR TRUMPA TEORIJA
5.1. Sąvokos
Pavadinimas
Hidrologija
Hidrologinis ciklas
Baseinas (upynas)
Nuotėkis
Požeminis (bazinis) nuotėkis
Paviršinis nuotėkis
Požeminis (gruntinis) vanduo
Požeminis (gruntinis) nuotėkis
Vaga
Vidinis (hipoderminis) nuotėkis
Hidrografas
(hidrograma)
Maksimalus
(piko) nuotėkis
Hidrografo
kilimo dalis
Hidrografo
slūgio dalis
Vėlavimo trukmė
Koncentracijos laikas
Transpiracija

Apibrėžimas
Mokslas apie vandens judėjimą ir pasiskirstymą virš
Žemės, jos paviršiuje ir požemyje. Skiriama hidrografija, hidrometrija, inžinerinė hidrologija ir kt.
Vandens judėjimas tarp atmosferos, žemynų ir vandenynų.
Žemės paviršiaus plotas, ant kurio susidaręs paviršinis vanduo, maitina upes bei kitas vandentėkmes ir
vandens telkinius. Baseinus skiria vandenskyra.
Vanduo, susidaręs iš kritulių (pvz., lietaus) virš žemės paviršiaus arba žemiau jo ir tekantis link upės ar kitos vandentėkmės vagos. Nuotėkis gali būti paviršinis arba požeminis.
Vanduo, susidaręs iš požeminio vandens atsargų ir judantis grunto storyme link vandentėkmės vagos ar kito vandens telkinio.
Kritulių (liūties, sniego tirpsmo) vanduo, tekantis baseino
paviršiumi link vandentėkmės vagos ar kito vandens telkinio.
Vanduo, esantis žemiau žemės paviršiaus. Tai
gali būti dirvožemio drėgmė, požemio vandeningi sluoksniai, požeminės tėkmės ir kt.
Vandens judėjimas baseino grunto storyme link vandentėkmės vagos ar kito vandens telkinio.
Gamtinis ar dirbtinis žemės įlinkis, kuriuo teka vanduo (upė, vandentėkmė, drenažo griovys ar kanalas).
Krituliai, įsisunkę į grunto storymę iki pirmosios nelaidžios
vandensparos ir judantys link vandentėkmės vagos ar kito vandens telkinio. Vidinis nuotėkis sudaro požeminio nuotėkio dalį.
Vandens debitų ar lygių nagrinėjamame upės (vandentėkmės) pjūvyje kitimo laike grafikas.
Hidrografo didžiausia ordinatė (viršūnė).
Hidrografo dalis, kurioje nuotėkis baseine (vandentėkmėje) didėja.
Hidrografo dalis, kurioje nuotėkis baseine (vandentėkmėje) mažėja.
Vėlavimas, išreikštas laiko skirtumu tarp efektyviųjų (grynųjų) kritulių masės centro ir nuotėkio hidrografo piko (maksimalaus debito).
Laiko trukmė liūčių paviršiniam nuotėkiui iš tolimiausio baseino taško pasiekti vandentėkmės vagą. Tai įmanoma, kai baseino paviršius prisotintas vandens.
Vanduo išgarinamas augalais.
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Garavimas
Krituliai
Lietaus intensyvumas
Efektyvūs (grynieji) krituliai
Paviršinis vanduo
Aeracijos zona

Vandens išskirimas iš laisvo paviršiaus, kai
temperatūra žemesnė už virimo.
Vanduo, patenkantis iš atmosferos lietaus, sniego ar kita forma.
Kritulių kiekis, iškrentantis upės baseine per laiko vienetą.
Krituliai, formuojantys nuotėkį, t. y. krituliai be nuostolių (garavimo, sulaikymo ant augalų, grunte, jo paviršiuje, įdubose ir kt.).
Vanduo, esantis upėse, kanaluose, ežeruose, pelkėse ar dirbtiniuose paviršiniuose vandens telkiniuose.
Taip pat čia įeina sukauptas vanduo sniege ir lede.
Grunto zona, retai užpildoma vandeniu. Jos storis – nuo žemės paviršiaus iki dažniausiai pirmosios
nelaidžios vandensparos. Žemiau jos gruntas nuolat užpildytas vandens (požeminis vanduo).

5.2. Trumpa teorija
5.2.1. Hidrologinis ciklas
Hidrologinio ciklo bendroji schema aiškiai parodo, kad yra skirtingos vandens judėjimo kryptys (5.1 pav.), o procesas krituliai–nuotėkis
yra vienas iš svarbesnių praktiniams tikslams.

5.1 pav. Hidrologinio ciklo bendroji schema

5.2.2. Ryšys „lietus–nuotėkis“
Lietaus (liūties) vanduo, patenkantis į vandentėkmės baseino teritoriją, juda link nuotėkio koncentracijos taško (pvz., upės žiotys arba
laisvai pasirinktas upės skersinis pjūvis) ir palieka baseiną. Šis koncen14

tracijos taškas nulemia baseino (upyno) plotą. Tačiau kartais vandentėkmės paviršinio ir požeminio baseino ribos nesutampa, kitaip tariant,
požeminio nuotėkio judėjimas yra sudėtingas ir gali maitinti vandeniu
kitus gretimus upynus, bet šiai laboratorinei įrangai šis atvejis negalioja
(abiejų baseinų ribos sutampa).
Lietui lyjant, laiko trukmė susidariusiam vandens nuotėkiui pasiekti koncentracijos tašką priklauso nuo baseino horizontalaus atstumo, kurį
jis turi įveikti, ir vandens tėkmės greičio. Pastarasis priklauso nuo baseino paviršiaus šiurkštumo ir jo nuolydžio.

5.2 pav. (a) parodytos baseino vandens tėkmės vienodo laiko linijos
(izochronos), o 5.2 pav. (b) pavaizduoti tėkmės greičiai vagoje yra
didesni nei baseino paviršiuje.

5.2 pav. Vandens tėkmės vienodo laiko linijos (izochronos)
a – šlaitas, b – vaga

Didžiausias laikas lietaus nuotėkiui iš tolimiausio baseino taško pasiekti nuotėkio koncentracijos tašką yra vadinamas koncentracijos laiku.
Tai pasakytina ir apie sniego tirpsmo nuotėkį.
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6. LABORATORINIS DARBAS NR 1

LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO
MODELIAVIMAS
Tikslas
Sumodeliuoti liūties nuotėkio hidrografą.
Metodika
Imituoti paprastą liūtį ir fiksuoti jos sudarytą nuotėkį.
Teorija
Prieš pradėdami šį tyrimą studentai privalo turėti žinių apie pagrindinius hidrologijos procesus ir ryšio lietus–nuotėkis ypatumus. Jų pagrindai pateikti 5 skyriuje.
5.1 pav. parodytas tipinis nuotėkio hidrografas, sukeltas vienodo
intensyvumo liūties. Liūties grafikas (hietograma) parodytas viršutinėje
brėžinio dalyje. Priklausomai nuo liūties trukmės ir nuotėkio koncentracijos laiko santykio, galimas įvairus maksimalaus debito (piko) stebėjimo laikas. Hidrografo slūgio kreivė liūčiai pasibaigus išsitęsia.

6.1 pav. Liūties hietograma ir nuotėkio hidrografas
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Prasidėjus liūčiai, jei gruntas nėra drėgnas, jis absorbuoja vandenį, toliau papildantį požeminį vandenį. Kai grunto tuštumos yra
užpildomos vandens, atsiradęs paviršiuje perteklinis vanduo tiesiogiai teka į upės vagą. Paviršinis arba tiesioginis nuotėkis pasiekęs
koncentracijos tašką sukelia staigų hidrografo viršutinės dalies pakilimą, o požeminio (bazinio) nuotėkio padidėjimas yra daug mažesnis
(žemutinė hidrografo dalis).
Vėlavimo laikas (atsilikimas) yra baseino reakcija – atsakas į liūtį
ir labiausiai priklauso nuo baseino dydžio. Modeliuojamas baseinas yra
sąlyginai mažas, tad šis vėlavimo laikas yra labai trumpas – apie 60 s.
Realiame upės baseine jis siekia valandas.
Išlinkio taškas parodo, kad paviršinio nuotėkio dalis (tiesioginė
prietaka į upės vagą) visiškai sumažėja ir upę maitina tik vidinis nuotėkis. Tai nulemia slūgio kreivė. Bazinio (požeminio) nuotėkio dalis taip
pat palengva mažėja, tačiau jis yra ilgalaikis ir maitina upę iki kitos liūties. Šiuo atveju slūgio kreivė išsitiesina.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu
išilginiu nuolydžiu iki ištakos;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Lieti tol, kol žvyras prisisotins vandens, ir susidaręs paviršinis
vanduo pradės bėgti link ištakos. Pataisyti anksčiau suformuotą
slėnio profilį žvyre;
• Nustatyti reikalingą tyrimui pratekantį vandens debitą arba palikti jau nustatytą. Laikmačio nustatymas:
o rankomis pastumti nuotėkio rinktuvą per 1 sekciją ir išmatuoti
pripildymo vandens laiką. Grąžinti nuotėkio rinktuvą atgal. Jei
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pripildymo laikas didesnis nei 10 sek., tada padidinti debitą. Jei
šis laikas mažesnis nei 10 sek., – sumažinti debitą;
o pastumti nuotėkio rinktuvą į kitą sekciją ir išmatuoti pripildymo vandens laiką. Atlikti tą pačią procedūrą. Kiekvieną kartą
būtina grąžinti nuotėkio rinktuvą atgal;
o nustačius debitomatį jis privalo likti tokioje būklėje per visą
eksperimentą;
o valdikio laikmačio intervalus fiksuoti 10 sek., paspaudus INCREASE (↑) ir DECREASE (↓) mygtukus;
o nustatyti laiko pradžią paspaudus RESET (ESC) mygtuką;
o išjungti vandens tiekimą;
o ištuštinti nuotėkio rinktuvą, grąžinti jį į galą ir nustatyti 1 sekciją po ištaka;
• Jei būtina kita debito reikšmė, tada reikia sureguliuoti debitomatį. Laikmatis nustatomas taip:
o pastumti nuotėkio rinktuvą per 1 sekciją ir išmatuoti pripildymo vandens laiką. Grąžinti nuotėkio rinktuvą atgal;
o valdikio laikmačio intervalus fiksuoti paspaudus INCREASE
(↑) ir DECREASE (↓) mygtukus.
o nustatyti laiko pradžią paspaudus RESET (ESC) mygtuką;
o išjungti vandens tiekimą;
o ištuštinti nuotėkio rinktuvą, grąžinti jį į galą ir nustatyti 1 sekciją po ištaka;
• Palikti bent 1 valandą baseine sukauptam vandeniui išbėgti. Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal aprašytą metodiką;
• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi laikmačiu nustatytiems trims laikams;
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-);
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• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką. Jei atsiranda
nenumatytų problemų (pvz., sekcijos persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET
(ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po nustatyto laiko paspaudus mygtuką RAIN (+).
Pažymėti šį laiką;
• Stebėti nuotėkio rinktuvo darbo eigą, pažymint įvykius ir fiksuojant laiką;
• Fiksuoti galutinį laiką, kai nuotėkio rinktuvas yra gale;
• Kai visi rezultatai (žr. toliau) yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į
pradžią – paspaudus RESET (ESC) mygtuką – ir ištuštinti nuotėkio rinktuvą. Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą
iki kito eksperimento.
Rezultatai
• Išmatuojamas vandens aukštis kiekvienoje nuotėkio rinktuvo
sekcijoje. Kiekvienos sekcijos laiko trukmė po ištaka lygi laikmatyje nustatytam laiko intervalui. Pagal šiuos duomenis galima sudaryti grafiką (6.2 a pav.), tačiau jis sudaromas panaudojant
tik 15 vidurinių sekcijų duomenis (kraštiniai du atmetami).

6.2. pav. Laiptuotas (a) ir natūralus (b) hidrografas

• Kiekvienos sekcijos stulpeliui – išmatuotam vandens aukščiui –
atidedamas vidurinis taškas (tarp pradžios ir pabaigos laiko) ir šie
taškai sujungiami lanksčia kreive. Tokiu būdu gauname natūralųjį hidrografą (6.2 b pav.).
• Geriausia hidrografo forma gaunama, kai liūtis liaujasi prieš pasiekdama nuotėkio piką (6.3 pav.), t. y. jos trukmė yra šiek tiek
mažesnė už baseino nuotėkio koncentracijos laiką. Jei liūtis to19

liau tęsiasi, tada požeminio vandens lygis pasiekia paviršių ir susidaro tiesioginis paviršinis nuotėkis. Jei liūtis sustabdoma prieš
šį momentą – nuotėkis yra suformuotas tik požeminio vandens.

6.3 pav. Hidrografas, kai liūties trukmė šiek tiek mažesnė už baseino nuotėkio koncentracijos laiką

• Eksperimentas pakartojamas esant įvairiems baseino nuolydžiams, slėnio profiliams, liūčių trukmei ir laikmačio nustatymams, kad būtų gautas iliustratyvus hidrografas.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai hidrografe: liūties trukmė, maksimalus debitas, hidrografo kilimo ir slūgio fazės, išlinkio taškas, vėlavimo
laikas ir apytikslės paviršinio ir požeminio nuotėkio dalys. Gautą hidrografą palyginti su teoriniu hidrografu ( 6.1 pav.).
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7. LABORATORINIS DARBAS NR 2.

KELIŲ PAEILIUI SEKANČIŲ LIŪČIŲ
NUOTĖKIO HIDROGRAFO MODELIAVIMAS
Tikslas
Sumodeliuoti kelių paeiliui sekančių liūčių nuotėkio hidrografą.
Metodika
Imituoti kelias liūtis ir fiksuoti jų sudarytą nuotėkį.
Papildoma įranga
Momentinė filmavimo kamera (pvz., skaitmeninė ar Polaroid‘o).
Teorija
Prieš tai studentai privalo atliktį 1-ą laboratorinį darbą. Nuotėkio
kaita iš baseino priklauso nuo pastarojo būklės – sausas ar drėgnas. Kai
liūtys seka paeiliui, pirmoji prisotina vandens baseino gruntą, o vėlesnės
liūtys suformuoja didesnius paviršinio nuotėkio debitus.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu
išilginiu nuolydžiu iki ištakos;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Lieti tol, kol žvyras prisisotins vandens ir susidaręs paviršinis vanduo pradės bėgti link ištakos. Pataisyti anksčiau suformuotą slėnio
profilį žvyre;
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• Nustatyti reikalingą tyrimui pratekantį vandens debitą. Debito
reikšmė gali būti ta pati kaip ir 1-ame darbe;
• Nustatyti laiką atitinkančią debito reikšmę ir vėliau paspaudus
RESET (ESC) mygtuką sustabdyti liūtį ir fiksuoti laiko pradžią;
• Palikti bent 1 valandą baseine sukauptam vandeniui išbėgti.
• Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal aprašytą metodiką;
• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi 80 % 1-o darbo paprastos liūties trukmės. Jei yra sekcijų vandens lygio fiksavimo
kamera, tai nustatyti pauzės periodą, kuris būtinas ištuštinti ir
paleisti nuotėkio rinktuvą. Jei kameros nėra, tada ilgesnės pauzės yra būtinos matavimams prieš ištuštinant nuotėkio rinktuvo
sekcijas. Būtina didelis operatyvumas – mažiausiai 2 studentai
pasiskirstę pareigomis turi atlikti ir užrašyti matavimus. Antros
liūties trukmė gali būti tokia pati kaip ir pirmosios.
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-);
• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką pagal laikmačio
rodmenis. Jei filmavimo kamera nenaudojama, būtina kuo greičiau
išmatuoti vandens aukštį nuotėkio rinktuvo sekcijoje, tol, kol kita
sekcija nebus pastumta po ištaka. Jei atsiranda nenumatytų problemų (pvz., sekcijos persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET (ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po nustatyto laiko paspaudus mygtuką RAIN (+).
Sustabdyti nuotėkio rinktuvą jo eigos gale, paspaudus mygtuką
COLLECTION (-). Pažymėti šį laiką. Jei naudojama kamera,
nufotografuoti liniuotę ant nuotėkio rinktuvo, taip, kad aiškiai
matytųsi vandens aukštis. Paskui ištuštinti nuotėkio rinktuvą ir
grąžinti jį atgal į pradinę padėtį antrai eigai;
• Po nustatytos pauzės paleisti nuotėkio rinktuvą, paspaudus mygtuką COLLECTION (-), ir pradėti kitą liūtį RAIN (+) mygtuku.
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Užfiksuoti laikus. Stebėti ir fiksuoti reikšmes taip, kaip anksčiau;
• Sustabdyti liūtį po nustatyto laiko RAIN (+) mygtuku. Pažymėti
laiką;
• Fiksuoti galutinį laiką, kai nuotėkio rinktuvas yra gale;
• Kai visi rezultatai (žr. toliau) yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į
pradžią, paspaudus RESET (ESC) mygtuką, ir ištuštinti nuotėkio
rinktuvą. Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki
kito eksperimento.
Rezultatai
• Išmatuojamas antros eigos nuotėkio rinktuvo vandens aukštis
sekcijose. Kiekvienos sekcijos laiko trukmė po ištaka lygi laikmatyje nustatytam laiko intervalui.
• Pagal šiuos duomenis sudaryti išmatuotų aukščių grafiką abiems
liūtims, pažymint jų trukmę. Bus pertrūkis, kai nuotėkio rinktuvas ištuštinamas ir vėl paleidžiamas.
• Kiekvienai sekcijai atidedamas vandens aukščių vidurinis taškas
ir šie taškai sujungiami lanksčia kreive. Išbrėžiama tiesi linija
tarp vandens gylių matavimo pertrūkių.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai hidrografe. Aptariami baseino atsako
skirtumai į vieną ir kitą liūtį. Jei liūčių trukmės yra vienodos, tada antros
liūties sukeltas nuotėkis yra didesnis nei pirmosios. Ši ypatybė aptariama, pažymimi skirtumai tarp hidrografo kylančios ir krintančios dalies.
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8. LABORATORINIS DARBAS NR 3.

Liūties nuotėkio hidrografo modeliavimas
vandeniui nelaidžiame baseine
Tikslas
Sumodeliuoti liūčių nuotėkio hidrografą vandeniui nelaidžiame baseine.
Metodika
Imituoti liūtį ir fiksuoti jos sukeltą nuotėkį nuo vandeniui
nepralaidaus baseino.
Papildoma įranga
Polietileninė plėvelė.
Teorija
Prieš tai studentai privalo atliktį 1-ą laboratorinį darbą. Nuotėkis labai priklauso nuo baseino filtracijos savybių (pvz., molio ir smėlio gruntai). Jei baseinas nepralaidus vandeniui, tada vanduo negali filtruotis į
gruntą, ir požeminis nuotėkis nesusidaro.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Eksperimentą lengviausia atlikti tada, kai nėra žvyro, tačiau tai
nėra patogu, nes jo reikia kitiems tyrimams. Todėl siūloma taip:
o naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu išilginiu nuolydžiu iki ištakos;
o kruopščiai padengti plėvele visą baseiną;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
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• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Debito dydį siūloma palikti tą patį, naudotą 1-ame darbe;
• Laikmačio nustatymas toks pat, kaip 1-ame darbe;
• Leisti susidariusiam vandeniui tekėti link ištakos ir kontroliuoti,
kad jis nepatektų į žvyrą. Nuotėkiui nukreipti link ištakos (geresnei izoliacijai užtikrinti) patariama panaudoti plastiliną.
• Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal pateiktą metodiką;
• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi 80 % 1-o darbo paprastos liūties trukmės;
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-);
• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką pagal laikmačio rodmenis. Jei filmavimo kamera nenaudojama, būtina kuo
greičiau išmatuoti vandens aukštį sekcijoje, tol, kol neatsirado
kita. Jei atsiranda nenumatytų problemų (pvz., sekcijos persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET (ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po nustatyto laiko paspaudus mygtuką RAIN (+).
Sustabdyti nuotėkio rinktuvą jo eigos gale, paspaudus mygtuką
COLLECTION (-). Pažymėti šį laiką;
• Išmatuoti vandens aukštį nuotėkio rinktuvo sekcijose (išskyrus
dvi kraštines);
• Kai visi rezultatai yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į pradžią – paspaudus RESET (ESC) mygtuką ir ištuštinti nuotėkio rinktuvą. Leisti
vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki kito eksperimento.
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Rezultatai
Sudaryti išmatuotų vandens aukščių grafiką pažymint jų laiką. Kiekvienai sekcijai atidedamas vandens aukščių vidurinis taškas ir šie taškai
sujungiami lanksčia kreive.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai ant hidrografo. Aptariama baseino atsako ypatybės hidrografui, esant nelaidžiam ir laidžiam baseinui (1 darbas). Aptariami realūs atvejai.
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9. LABORATORINIS DARBAS NR 4.

LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO
MODELIAVIMAS BASEINE SU ĮRENGTOMIS
VANDENS SAUGYKLOMIS
Tikslas
Sumodeliuoti liūčių sukeltą nuotėkio hidrografą baseine su esamomis vandens saugyklomis (tvenkiniais).
Metodika
Įrengti vieną ar kelias vandens saugyklas baseine ir imituojant liūtį
fiksuoti jos sukeltą nuotėkio hidrografą.
Papildoma įranga
Plastmasiniai indai ar kitos talpos, imituojančios vandens saugyklą
(rezervuarą, tvenkinį).
Teorija
Prieš tai studentai privalo atliktį 1-ą laboratorinį darbą. Vandens
saugyklos baseine sulaiko kritulių vandenį ir sulėtina nuotėkio formavimosi procesą.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu
išilginiu nuolydžiu iki ištakos.
• Įrengti vandens saugyklos(-ų) modelį žvyro baseine:
o plastmasinio indo dugne padaryti nedidelę skylutę ir jį paslėpti žvyre. Šis indas akumuliuos lietaus vandenį ir per skylutę
pamažu išleis jį į gruntą;
o galima įrengti kelias vandens saugyklas;
o vandens saugyklos, sulaikančios lietaus ir požeminį vandenį,
gali būti įrengtos ir baseino įdubose. Jų šonai privalo būti stabilūs (pvz., sutvirtinti papildomais plastmasiniais žiedais);
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• Papildomi bandymai būtų naudingi parenkant geriausią įrengimo
techniką;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Debito dydį siūloma palikti tą patį, naudotą 1-ame darbe;
• Nustatyti laikmatį. Eksperimento trukmė privalo būti ilgesnė, nei
1-ame darbe, nes dalis vandens akumuliuojasi saugyklose. Patariama atklikti papildomus bandymus tinkamai laiko trukmei nustatyti;
• Naudoti RESET (ESC) mygtuką liūčiai sustabdyti ir nustatyti laiko pradžią;
• Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki eksperimento.
• Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal aprašytą metodiką;
• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi 1-o darbo paprastos
liūties trukmei.
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-);
• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką pagal laikmačio rodmenis. Jei atsiranda nenumatytų problemų (pvz., sekcijos
persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET (ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po nustatyto laiko paspaudus mygtuką RAIN (+).
Sustabdyti nuotėkio rinktuvą jo eigos gale, paspaudus mygtuką
COLLECTION (-). Pažymėti šį laiką;
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• Išmatuoti vandens aukštį nuotėkio rinktuvo sekcijose (išskyrus
dvi kraštines);
• Kai visi rezultatai yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į pradžią – paspaudus RESET (ESC) mygtuką ir ištuštinti nuotėkio rinktuvą.
Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki kito eksperimento.
• Eksperimentas gali būti pakartotas esant skirtingam vandens saugyklų skaičiui.
Rezultatai
Sudaryti išmatuotų vandens aukščių grafiką pažymint jų laiką. Kiekvienai sekcijai atidedamas vandens aukščių vidurinis taškas ir šie taškai
sujungiami lanksčia kreive.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai hidrografe. Aptariama baseino atsako
specifika hidrografui, kai yra ir nėra įrengtų vandens saugyklų (1 darbas). Paaiškinamos hidrografo formavimosi ypatybes.
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10. LABORATORINIS DARBAS NR 5.

LIŪTIES NUOTĖKIO HIDROGRAFO
MODELIAVIMAS DRENUOTAME BASEINE
Tikslas
Ištirti baseino drenažo poveikį liūties nuotėkio hidrografui.
Metodika
Įrengti drenažo sistemą(-as) baseine ir imituojant liūtį fiksuoti jos
sukeltą nuotėkio hidrografą.
Papildoma įranga
Polietileninė plėvelė, trumpas, perforuotas drenažo vamzdis, vandens pralaidos konstrukcijos ir įvairios medžiagos drenažo efektyvumui
pagerinti.
Teorija
Prieš tai studentai privalo atliktį 1-ą laboratorinį darbą. Gamtinės
drenažo sistemos yra upių ir upelių tinklas. Dirbtines drenažo sistemas
laukuose sudaro grioviai, kanalai, latakai (paviršinis drenažas), o požemines – pakloti vamzdynai (pvz., molio, plastmasės) ir kt. priemonės.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu
išilginiu nuolydžiu iki ištakos.
• Įrengti baseine drenažo sistemą. Čia gali būti keli tipai:
o griovys (kanalas) išilgai baseino;
o keletas lygiagrečių griovių;
o radialiniai grioviai, atsiremiantys į baseino ištaką;
o išilginis griovys su šoniniais grioviais (kanalų sistema);
o liūčių vandens nuvedimo latakas (suformuojamas naudojant
plastikinę dangą);
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o požeminės drenos. Tai gali būti perforuotas drenažo vamzdis
arba kitokios vandens nuvedimo priemonės.
Būtina pažymėti, kad baseino modelis yra sąlyginai mažas, todėl
minėtų priemonių matmenys neatspindi realių upynų situacijos.
• Požeminio drenažo įtaka gali būti ištirta. Šiam tikslui būtina prie
jos prijungti lanksčią žarną nuotėkiui nuvesti iki jo surinkėjo.
Kaip alternatyva, drenos nuotėkį galima surinkti žinomos talpos
inde ir nustatyti vandens pritekėjimo laiką. Būtina plastilinu ar
kita medžiaga užklijuoti nenaudojamas vandens ištakas. Tiriant
drenos įtaką galima nustatyti įvarius atvejus:
o grunto gylio virš drenos poveikį;
o grunto laidumo virš drenos poveikį;
o drenos nuolydžio poveikį;
• Įrengus drenažo sistemą baseine, būtina sudaryti jos planą, kanalų matmenis, pažymėti nelaidžius plotus, žvyro sudarančio vagas
frakcijas;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Debito dydį siūloma palikti tą patį, naudotą 1-ame darbe;
• Nustatyti laikmatį. Eksperimento preliminari trukmė tokia pat,
kaip 1-o darbo. Ji labai priklauso nuo įrengtos drenažo sistemos
ypatumų. Patariama atlikti papildomus bandymus tinkamai laiko
trukmei nustatyti;
• Naudoti RESET (ESC) mygtuką liūčiai sustabdyti ir nustatyti laiko pradžią;
• Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki eksperimento.
• Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal aprašytą metodiką;
31

• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi 1-o darbo paprastos
liūties trukmei.
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-). Jei naudojama lanksti žarna, šito atlikti nereikia;
• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką pagal laikmačio rodmenis. Jei atsiranda nenumatytų problemų (pvz., sekcijos
persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET (ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po tam tikro nustatyto periodo paspaudus mygtuką RAIN (+). Sustabdyti liūtį nuotėkio rinktuvą paspaudus mygtuką COLLECTION (-). Užfiksuoti laiką.
• Išmatuoti vandens aukštį nuotėkio rinktuvo sekcijose (išskyrus
dvi kraštines);
• Kai visi rezultatai yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į pradžią – paspaudus RESET (ESC) mygtuką ir ištuštinti nuotėkio rinktuvą.
Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki kito eksperimento.
• Eksperimentas gali būti pakartotas su skirtingais drenažo sistemos variantais. Būtina parinkti optimalią liūties trukmę norint
gauti gerą hidrografo formą.
Rezultatai
Kiekvienam drenažo variantui sudaryti išmatuotų vandens aukščių
grafikus, laikantis to paties mastelio, kad būtų galima palyginti hidrografus. Kiekvienai sekcijai atidedamas vandens aukščių vidurinis taškas ir
šie taškai sujungiami lanksčia kreive.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai hidrografe. Aptariama baseino, turinčio
skirtingas drenažo sistemas, atsako specifika hidrografams. Paaiškinama,
kaip drenažo sistemos veikia nuotėkio formavimąsi baseine.
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11. LABORATORINIS DARBAS NR 6.

LIŪTIES JUDĖJIMO BASEINE POVEIKIO
NUOTĖKIO HIDROGRAFUI MODELIAVIMAS
Tikslas
Ištirti liūties judėjimo poveikį baseine nuotėkio hidrografui.
Metodika
Imituoti judančią ir keičiančią poziciją liūtį išilgai upės baseino ir
fiksuoti jos sukeltą nuotėkio hidrografą.
Teorija
Prieš tai studentai privalo atliktį 1-ą laboratorinį darbą. Kai liūtis
juda išilgai baseino, tada jos judėjimo kryptis pagrindinės vagos atžvilgiu turi didelį poveikį hidrografo formai.
Laboratorinės įrangos parengimas
• Nustatyti baseino polinkį 1:100 link nuotėkio rinktuvo. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra gerai fiksuotas ir jo galinė sekcija yra
po baseino ištaka;
• Naudojant standartinį profilį žvyre suformuoti slėnį su vienodu
išilginiu nuolydžiu iki ištakos;
• Uždaryti debito kontrolės ir purkštukų sklendes;
• Įjungti modeliavimo įrangą į elektros tinklą, paleisti valdiklį ir
išorinį vandens tiekimą;
• Paspausti RAIN (+) mygtuką valdiklyje. Tada girdėti garsas, kai
atsidaro elektromagnetinė sklendė;
• Atidaryti purkštukų sklendes. Palengva iki pusės atidaryti debito
kontrolės sklendę. Tada vanduo pradės bėgti per purkštukus;
• Debito dydį siūloma palikti tą patį, naudotą 1-ame darbe;
• Nustatyti laikmatį. Eksperimento preliminari trukmė tokia pat,
kaip 1-o darbo. Patariama atlikti papildomus bandymus tinkamai
laiko trukmei nustatyti;
• Naudoti RESET (ESC) mygtuką liūčiai sustabdyti ir nustatyti laiko pradžią;
• Uždaryti abi purkštukų sklendes;
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• Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki eksperimento.
• Laboratorinė įranga yra parengta eksperimentui.
Eksperimento eiga
• Debitomatis ir laikmatis privalo būti nustatyti pagal pateiktą metodiką;
• Nustatyti liūties trukmę. Preliminariai ji lygi 1-o darbo paprastos
liūties trukmei. Liūties judėjimo kryptis nustatoma pagal purkštukų sklendžių darbo tvarką.
• Liūčiai judant link baseino viršaus (aukštupio), siūloma tokia
seka:
o žemutinė sklendė atidaryta, aukštutinė – uždaryta;
o abi sklendės yra atidarytos;
o žemutinė sklendė yra uždaryta, aukštutinė – atidaryta;
• Liūčiai judant link baseino ištakos (žemupio), siūloma tokia
seka:
o žemutinė sklendė yra uždaryta, aukštutinė – atidaryta;
o abi sklendės yra atidarytos;
o žemutinė sklendė yra atidaryta, aukštutinė – uždaryta;
• Kiekvienos sklendės laiko trukmė priklauso nuo liūties judėjimo
greičio;
• Galimos ir kitos variacijos, pvz., kai liūtis keičia kryptį;
• Įjungti vandens tiekimą. Patikrinti, ar nuotėkio rinktuvas yra tinkamoje pozicijoje. Atidaryti reikalingo purkštuko sklendę;
• Paspausti liūties RAIN (+) mygtuką ir paleisti laikmatį;
• Paspausti laikmatyje nuotėkio rinktuvo paleidimo mygtuką COLLECTION (-). Jei naudojama lanksti žarna, šito atlikti nereikia;
• Purkštukus naudoti pagal anksčiau nustatytą tvarką;
• Stebėti įrangos būseną. Būtina fiksuoti įvykių laiką pagal laikmačio rodmenis. Jei atsiranda nenumatytų problemų (pvz., sekcijos
persipildo vandens) – būtina stabdyti eksperimentą, nutraukti liūtį paspaudžiant RESET (ESC) mygtukus;
• Sustabdyti liūtį po tam tikro nustatyto periodo paspaudus mygtuką RAIN (+).Sustabdyti liūtį nuotėkio rinktuvą paspaudus mygtuką COLLECTION (-). Užfiksuoti laiką.
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• Išmatuoti vandens aukštį nuotėkio rinktuvo sekcijose (išskyrus
dvi kraštines);
• Kai visi rezultatai yra užfiksuoti, grąžinti laikmatį į pradžią – paspaudus RESET (ESC) mygtuką ir ištuštinti nuotėkio rinktuvą.
Leisti vandeniui išbėgti iš baseino bent 1-ą valandą iki kito eksperimento.
• Eksperimentas gali būti pakartotas ištiriant įvairias liūčių judėjimo kryptis baseine.
Rezultatai
Kiekvienai liūčiai sudaryti išmatuotų vandens aukščių grafikus, laikantis to paties mastelio. Kiekvienai nuotėkio rinktuvo sekcijai atidedamas vandens aukščių vidurinis taškas ir šie taškai sujungiami lanksčia
kreive.
Išvados
Pažymimi pagrindiniai taškai ant hidrografo. Apibūdinamas liūties
judėjimo baseine poveikis hidrografo formai.
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