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TERMINAI IR APIBRĖŽTYS
1.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – apatinis pagrindo
sluoksnis, apsaugantis dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio
poveikio (iškylų).
2.	Dangos konstrukcija – pagrindo sluoksnis (-iai) ir danga.
3.	Drena – drenažo vamzdis arba vamzdelis.
4.	Drenavimo gylis – atstumas nuo žemės paviršiaus iki sausintuvo
dugno;
5.	Drenažas – 1) žemės sausinimas požeminiais vamzdžiais; 2) konstrukcija (elementas), skirta hidrotechnikos statiniui, po juo ir
šalia jo besisunkiančiam (geofiltracijos) vandeniui saugiai surinkti ir nuleisti į žemutinį bjefą; 3) statinių ir jų elementų, pvz.,
rūsių, apsaugos nuo požeminio vandens priemonė.
6.	Drenažo sistema – drenų, drenažo filtrų, šulinių ir vandens
nuleistuvų visuma vandens pertekliui iš žemės sklypo surinkti ir
pašalinti.
7.	Drėkinimo norma – visų liejimo normų suma, arba vandens kiekis, kurio reikia vegetacijos laikotarpiu 1 ha drėkinti.
8.	Griovio šlaitų tvirtinimo priemonės – techninės, biologinės ir
kt. priemonės šlaitų atsparumui ir stabilumui didinti nuo vandens
tėkmės, bangų, atmosferos kritulių ir kt. poveikio.
9.	Griovys – dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine
tėkme arba vidutinio vandeningumo metais neturinti nuolatinio
nuotėkio.
10.Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir
pėsčiųjų eismui.
11. Kelio apsaugos zona – abipus kelio nustatyto pločio žemės
juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.
12.Kelio juosta – žemės juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias.
13.Kelio kategorija – rodiklis, nustatantis kelio techninius parametrus bendrame kelių tinkle (kelio ir jo statinių matmenis, eismo
juostų skaičių, sankryžų tipą, eismo pralaidumą ir kt.).
14.Kelio konstrukcija – statinys, kurio visumą sudaro žemės sankasa, pagrindas ir danga.
15.Kelio statiniai – visa tai, kas sukurta tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbais, naudojant
4

statybos medžiagas, gaminius, dirbinius, produktus, ir yra tvirtai
sujungta su žeme.
16.Kelio tiesimas – naujo kelio ar jo ruožo statymas nauja trasa,
miesto, kaimo gyvenamosios vietovės aplinkkelio su visais kelio statiniais tiesimas, tilto, viaduko ar kitokio statinio statyba,
buvusio statinio rekonstravimas.
17.	Liejimo norma – vandens kiekis 1 ha palieti vieną kartą.
18.	Liejimo terminai – tai datos, kai, dirvožemio drėgmei sumažėjus
iki mažiausios leistinos ribos, plotą reikia pradėti lieti.
19.	Liejimo trukmė – tai laikotarpis, per kurį reikia palieti atitinkamus sėjomainos laukus.
20.	Melioracija – dirvožemio gerinimas hidrotechninėmis, kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis siekiant sureguliuoti dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos
derlingumą, formuoti racionalią ūkio žemėvaldą.
21.	Melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, kurie yra
susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos
žemės plote.
22.	Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs statiniai
(grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemė, užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).
23.	Melioruota žemė – žemės sklypas su įrengta ir veikiančia melioracijos sistema bei įgyvendintomis kultūrtechninėmis, agromelioracinėmis ir kitomis priemonėmis, sudarančiomis palankias
sąlygas žemdirbystei vystyti.
24.	Paviršinis vandens telkinys – paviršiniuose vandens telkiniuose esantis vanduo.
25.	Požeminis vandens telkinys – požeminis vandeningasis sluoknis ar keli sluoksniai, apibrėžti sąlyginėmis ribomis.
26.	Rinktuvas – drenažo sistemos dalis vandeniui iš sausintuvų ir
vandens nuleistuvų surinkti ir nuleisti, dažniausiai į griovį.
27.	Sausintuvas – 1) drenažo sistemos dalis požeminiam ir paviršiniam vandeniui surinkti ir nuleisti į rinktuvą arba griovį; 2) sausinimo griovys, į kurį tiesiogiai patenka vanduo.
28.	Vanduo – aplinkos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos paviršiniuose ir požeminiuose vandens telkiniuose esantį vandenį.
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29.	Žemės sankasa – grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo funkcijas. Įrengiamas iš atvežto grunto ir (arba)
neišjudinto natūraliojo grunto.
30.	Žiotys – drenažo sistemos dalis vandeniui nuleisti iš rinktuvo,
dažniausiai į griovį.
31.	Žvyro dangos konstrukcija – apsauginis šalčiui atsparus
(pagrindo) sluoksnis, žvyro dangos apatinis ir profiliuojamasis
(viršutinis) sluoksnis.
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Įvadas
Kadangi Lietuva yra periodinės drėgmės pertekliaus zonoje, melioracija yra pagrindinis būdas kaimo plėtros bazei sudaryti. Be melioracijos mūsų šalyje negalima sukurti šiuolaikinio žemės ūkio su būtinais
infrastruktūriniais objektais.
Melioracijos statiniai projektuojami ir statomi norint sureguliuoti
dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas
žemdirbystei, išsaugoti ir padidinti dirvos derlingumą, sudaryti racionaliai tvarkomą žemės valdą.
Vietinių sąlygų, kur reikalinga melioracija, įvairovę galima
suskirstyti į du tipus:
• Vietovės, kur drėgmės pajamos dirvožemyje viršija jos išlaidas
ir susidaro antriniai drėgmės pertekliaus faktoriai – oro dirvožemyje trūkumas, jaurėjimo procesai, organinių medžiagų kaupimasis, supelkėjimas;
• Vietovės, kur drėgmės pajamos mažesnės už išlaidas ir kur dėl
šio pagrindinio faktoriaus pasireiškia antriniai nepalankūs požymiai – uždruskėjimas, organinių medžiagų susiskaidymas, dirvožemio išpustymas, nuplovimas.
Pirmuoju atveju pirmiausia reikia sumažinti drėgmės patektį,
pašalinti jos perteklių, palaikant optimalų drėgmės kiekį dirvožemyje.
Antruoju atveju, atvirkščiai, būtina padidinti drėgmės patektį ir palaikyti
jį optimalų. Pirmuoju atveju vyrauja sausinamoji melioracija, antruoju
– drėkinamoji.
Melioracijos statinių projektas rengiamas vadovaujantis Melioracijos įstatymu, kitais įstatymais, melioracijos techniniu reglamentu
MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, kitais normatyviniais dokumentais bei Melioracijos techniniu reglamentu MTR
2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.
Žemėtvarkininkai dažnai susiduria su įvairiomis melioracijos problemomis. Pratybų darbai padeda gilinti teorines žinias bei moko taikyti
jas praktiškai.
Melioruotų žemių eksploatacijai gerinti bei efektyvumui didinti tiesiami vietiniai keliai. Keliai turi užimti kuo mažesnį žemės ūkio
naudmenų plotą, turi būti tiesūs ir pigūs, atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Jei yra keli kelio naudotojai, reikia maksimaliai suderinti visų
interesus.
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1 PRATYBŲ DARBAS

KELIO TRASOS PROJEKTAVIMAS PLANE
Užduotis: duotame plane (M1 : 2000) suprojektuoti vietinio kelio
trasą.
Darbo eiga
1. Parenkama vietinio kelio trasa plane.
2. Nustatomas projektinis greitis Vp ir leidžiamasis greitis VL.
3. Projektuojamos apskritiminės kreivės.
Projektuojant kelius, visuomet reikia kompleksiškai spręsti funkcinius, techninius, eksploatacinius ir estetinius reikalavimus. Keliai pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą skirstomi į kategorijas. Vietiniai keliai skirstomi į tris kategorijas (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. Vietinių kelių klasifikacija

Projekt.vidut. meti- Projektinis
Kelio
nis eismo intensygreitis,
kategorija
vumas, aut./d
km/h
Iv

100-200

IIv

20 iki 100

IIIv

< 20

Paskirtis

Keliai jungia valstybinės
reikšmės kelius ir kaimo tipo
60 40
gyvenamąsias vietoves, infrastruktūros objektus
Keliai jungia kaimus,
60 40 (30) jungiasi tarpusavyje arba su
aukštesnės kategorijos keliais
Keliai jungiasi tarpusavyje
ir su aukštesnės kategorijos
keliais, privažiavimai prie
40 30 (20) gamtos ir kultūros paminklų,
vienkiemių, hidrotechninių
statinių, nacionalinių parkų ir
miškų keliai

Seni keliai ėjo pramintų takų trasomis, išvingiuotomis smulkiais,
mikroreljefo nulemtais vingiais. Jie tiko neintensyviam, nedidelio greičio
arkliniam transportui, tačiau visiškai netinka intensyviam, žymiai greitesniam autotransportui.
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Ilga tiesi kelio trasa taip pat nėra tinkama. Net lygumoje projektuojamam keliui tiesi atkarpa daroma tik neilgame ruože.
Per mišką einantis tiesios trasos kelias suardo jo vientisumą ir
važiuojantiesiems daro nemalonaus koridoriaus įspūdį. Todėl, bent
įvažiuojant į mišką ir iš jo išvažiuojant, kelio trasa turi eiti kreive.
Kelio trasa taip pat neturi būti laužyta, susidedanti iš tiesių, tarp
savęs sujungtų atkarpų, nes tokia trasa nepatogi. Kelio trasą geriausia
sudaryti iš sklandžiai sujungtų didelio spindulio kreivių ir palyginti
neilgų tiesių atkarpų.
Kiekviename landšafte yra jam būdingas reljefo, želdynų ir statinių
ritmas, prie kurio turi būti priderinta kelio dinamika, t.y. atitinkantis greitį
kelio vingiuotumas. Kai šios darnos nėra, važiavimas keliu yra varginantis ir nemalonus. Banguotame reljefe kelio trasą dažnai tikslinga daryti
vien iš sklandžiai sujungtų pakankamai didelių spindulių kreivių. Tiesiog
kirsti kelių trasomis kalvas bei aukštumas ir iškasomis žaloti landšaftą
neleistina. Iškasų ir pylimų šlaitai daromi aptakūs, besikeičiančio
nuolydžio.
Labai aukštus šlaitus tikslinga padalinti siauromis gulsčiomis juostomis, ant kurių sodinami medžių ir krūmų deriniai, sustiprinantys ir pagyvinantys šlaitus.
Kelio trasą reikia priderinti prie reljefo ir vandens telkinių. Ji turi
eiti pagal sklandžias linijas, artimas reljefo horizontalėms ir vandens
telkinių krantams.
Sudarant kelio planą atsižvelgiama į šiuos pagrindinius reikalavimus:
1) kuo labiau laikytis esamų kelių trasų;
2) užtikrinti saugų, patogų ir trumpiausią susisiekimą tarp objektų;
3) kuo mažiau sunaikinti želdinių, derinti prie kitų kraštovaizdžio
bei reljefo elementų;
4) kuo mažiau užimti žemės ūkio naudmenų ir skaidyti dirbamos
žemės sklypus (pirmiausia trasas tiesti pagrioviais, pamiškėmis
ir kitais kontūrais);
5) kad būtų ekonomiška statyba ir eskploatacija.
Atstumas nuo įvairių saugomų objektų iki kelio sankasos pado
arba šoninio kelio išorinio krašto turi būti ne mažesnis kaip nurodyta
1.2 lentelėje. Tiesti kelius vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose
draudžiama.
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1.2 lentelė. Minimalūs kelio atstumai nuo objektų

Minimalus atstumas,
m
10
15

Objekto pavadinimas

Gyvenamieji pastatai (nuo kelio briaunos)
Pavieniai medžiai (nuo kelio briaunos)
Melioracijos grioviai, natūralių ir sureguliuotų upių,
kurių baseinų plotas iki 10 km2 (nuo sankasos pado
krašto):
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas iki 50;
1
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas 5°÷10°;
2,5
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas daugiau nei 10°
5
Natūralių ir sureguliuotų upių, kurių baseino plotas
didesnis kaip 25 km2, ežerų, tvenkinių, kurių plotas
didesnis kaip 0,5 ha bei karjerų, kurių plotas didesnis
kaip 2 ha (nuo sankasos pado krašto):
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas iki 5°;
5
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas 5°÷10°;
10
kai pakrančių šlaito nuolydžio kampas daugiau nei 10°
25
Tvoros, ryšių, žemos įtampos ETL atramos
1,5
Kelius kertančių aukštos įtampos ETL atramos
Atramų aukštis
Šalia kelių esančios aukštosios įtampos ETL atramos
atramų aukštis + 5 m
Požeminiai kabeliai
5

Vietinių kelių projektinių rodiklių normos pateiktos 1.3 lentelėje.
1.3 lentelė. Vietinių kelių projektinių rodiklių normos

Rodiklio pavadinimas
Didžiausias išilginis nuolydis, %
Mažiausias išilginis nuolydis, %
Mažiausias horizontaliųjų kreivių spindulys, m2)
Mažiausias vertikaliųjų kreivių spindulys, m:
išgaubtų
įgaubtų
Mažiausias sustojimo matomumas, m 4)
Mažiausias aplenkimo matomumas, m
Pastaba 1) – išimtiniais atvejais gali būti mažesnis;
4 %; 4) – kai kelio išilginis nuolydis 0 % .
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Skaičiuojamasis greitis,
km/h
60
50
40 30
8,0
8,0 8,0 9,0
0,3 1)
250

125

100

60

16003) 1500 1000 600
1500 1200 1000 300
60
45
30 25
400
2)

– spinduliai, kai viražo nuolydis

Jeigu Iv ir IIv kelio kategorijoms horizontalios kreivės spindulys
mažesnis kaip 2000 m (1.4 lentelė), tai tiesūs kelio ruožai su apskritiminėmis kreivėmis jungiami pereinamosiomis kreivėmis (1.1 pav.).
Pereinamajai kreivei naudojama klotoidė, kurios formulė:
A2 = RL;

(1.1)

čia A – klotoidės parametras, m;
R – klotoidės galo spindulys, m;
L – klotoidės ilgis iki spindulio R, m.
A parametro galiojimo ribos: R/3 ≤ A ≤ R. Mažiausi A parametro
ilgiai (m), kai greitis (Vp, km/h) toks: A = 30 m, kai Vp 40 km/h; A = 50 m
– Vp 50 km/h; A = 70 m – Vp 60 km/h.
Visais atvejais klotoidės (pereinamosios kreivės) ilgis L turi būti
pakankamas viražo atlankai įrengti.
1.4 lentelė. Rekomenduojami ir minimalūs pereinamųjų kreivių ilgiai L, m

Kreivės
spindulys R

Rekomenduojami L

2500
2000
1800
1500
1200
1000
800
600
400
200
125
100
80
60
50

150
150
150
120
120
120
120
100
70
55
50
45
40
35

Minimalūs L
Vp = 60 km/h
110
110
100
85
80
70
60
50
35
35
-

Vp = 50 km/h
100
85
80
70
60
50
35
30
30
30
-

Vp = 40 km/h
30
30
30
20
20

Kelio plane braižomos tik bazinės apskritiminės kreivės (1.1 pav.),
o kelio išilginiame profilyje nurodomi pagrindiniai kreivių elementai su
pereinamosiomis kreivėmis T0 ir K0.
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1.1 pav. Horizontaliosios kreivės ir jų elementai: K – bazinė apskritiminė kreivė; 1 – pereinamosios kreivės; T0 – tangentės ilgis su pereinamosiomis kreivėmis; K0 – apskritiminės
kreivės su pereinamosiomis kreivėmis; T – tangentė; B – bisektrisė; t – papildoma
tangentė; R – apskritiminės kreivės spindulys; p – apskritiminės kreivės perstūmimas;
Tp ir Bp – apskritiminės kreivės tangentės ir bisektrisės padidėjimas dėl perstūmimo p;
α - posūkio kampas laipsniais ir minutėmis; 2β – pereinamosios kreivės centrinis kampas; KV – posūkio kampo viršūnė; KP – kreivės pradžia; KG – kreivės pabaiga; x – pereinamosios kreivės abscisė; y – pereinamosios kreivės ordinatė

Bazinės apskritiminės kreivės pagrindinius elementus galima
apskaičiuoti pagal tokias formules:
α
,
2

(1.2)

πR
α ,
180

(1.3)

T = R tg
K=
12

α 

B = R  sec − 1 ,
2 


(1.4)

D = 2T – K.

(1.5)

Pagrindiniai kreivių elementai su pereinamosiomis kreivėmis
apskaičiuojami pagal tokias formules:
T0 = T + Tp + t ;

(1.6)

K 0 = K + l ;

(1.7)

B0 = B + B p ;

(1.8)

D0 = 2T0 − K 0 ;

(1.9)

l
l3
;
−
2 240 R 2

(1.10)

t=

p=

l2
l4
;
−
24 R 2688 R 4

Tp = p tg

α
;
2

B p = p sec

α
.
2

(1.11)
(1.12)
(1.13)

Horizontaliųjų kreivių ir tiesių elementai surašomi į 1.5 lentelę.
1.5 lentelė. Horizontaliųjų kreivių ir tiesių elementai

KamTie- Pereinamosios
Apskritiminės kreivės
Viršū- Kampas
kreivės
po virsus
nės pišūnės
tar- pradžia pabaiga
kai- dešiketas
R T K D B l t p Tp T0 K0
Nr.
pas PK+
rėn nėn
PK+
-
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Kad kelias būtų patogus važiuoti ir geriau derintųsi su kraštovaizdžiu, rekomenduojama jį projektuoti be trumpų (mažesnių kaip 20 m)
tiesiųjų intarpų tarp kreivių. Priešingu atveju spindulius didinti tiek, kad
kreivės susiliestų. Susiliečiančių ir arti esančių kreivių spinduliai tarpusavyje neturi skirtis daugiau kaip 1,5 karto.
Suprojektuotoje kelio trasoje (plane) 1.2 pav. pažymimi piketai
kas 100 m, horizontaliosios kreivės, nurodant jų spindulius, pradžią ir
pabaigą. Projektuojami elementai visuomet braižomi ir rašomi raudonu
tušu, o esami – juodu.
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1.2 pav. Kelio planas
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2 PRATYBŲ DARBAS

DRENAŽO TINKLO PROJEKTAVIMAS PLANE
Užduotis: duotame plane (M 1 : 2000) suprojektuoti drenažo tinklą.
Darbo eiga
1. Išanalizuoti turimą topografinę, dirvožemių tyrimo medžiagą,
išsiaiškinti drėgmės pertekliaus priežastis, nustatyti plotus, iš
kurių vanduo patenka į drenuojamąjį masyvą, vietovės vandentakas, takoskyras, uždaras lomas, durpynų plotus, taip pat plotus,
kurių sausinti nereikia.
2. Pieštuku plane nubraižyti drenažo tinklą.
3. Apskaičiuoti drenavimo atstumus.
4. Detaliai, laikantis reikalavimų, išdėstyti drenažo sistemas plane.
Drenažas rengiamas vandens lygiui dirvoje pažeminti iki projektinės
sausinimo normos. Sausinimo norma nustatoma pagal 2.1 lentelę.
2.1 lentelė. Projektinės vegetacijos periodo sausinimo normos cm

Žemės ūkio kultūros
Pievų žolės, linai, mišiniai
Ganyklų žolės, javai
Daržovės, šakniavaisiai
Vaismedžiai

Sausinimo norma
50-60
70-80
80-90
100-125

Pastaba. Šios sausinimo normos netaikomos sunkiuose, vandeniui nelaidžiuose dirvožemiuose.

Žemės ūkio paskirties žemėms sausinti paprastai taikomas horizontalusis drenažas. Sudėtingose hidrogeologinėse sąlygose, tam tikrose
spūdinio maitinimo vietose gali būti taikomas ir vertikalusis drenažas.
Drenažo sistemų ribos derinamos su natūraliomis vandenskyromis.
Sistemų ribų nežymūs nuokrypiai nuo natūralių vandenskyrų leidžiami tik
siekiant jas priderinti prie žemės sklypų ribų, kelių, žemės naudmenų.
Drenažo sistemą sudaro rinktuvai, sausintuvai ir drenažo bei
paviršinio vandens nuleidimo statiniai. Lygaus arba švelniai banguoto reljefo plotuose projektuojamas sisteminis drenažas, kurį sudaro
lygiagrečiai suklotų drenų – sausintuvų tinklas. Kalvotame plote, be
sisteminio drenažo, taikytinas ir atrankinis drenažas, kai drenos sausinamajame plote išdėstomos ne ištisai, o tik žemiausiose reljefo vietose.
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Drenažas projektuojamas 1 : 2000 mastelio plane su horizontalėmis:
lygiame reljefe – kas 0,25 m, kalvotame reljefe – kas 0,5 m. Topografiniame plane turi būti pažymėtos gilesnių kaip 10 cm lomų altitudės.
Rinktuvo planinė padėtis vandentakos ar lomos atžvilgiu nereglamentuojama. Jo padėtį lemia sausintuvų ir kitų sausinimo priemonių
išdėstymas.
Nuo paliekamų arba numatomų pasodinti želdinių rinktuvai atitraukiami ne mažiau kaip 15 m. Jei toks atitraukimas negalimas arba
ekonomiškai nepriimtinas, rinktuvas ties želdiniais projektuojamas iš
neperforuotų vamzdžių. Drenažo rinktuvo žemutinė dalis prie žiočių, kai
rinktuvas įjungiamas į apželdintus arba numatytus apželdinti griovius,
projektuojama ne mažiau kaip 20 m iš neperforuotų vamzdžių.
Jei sausinant mineralinius dirvožemius vandentaka projektuojamo
rinktuvo trasa eitų per trasoje pasitaikiusį nedidelį, bet gilų (gilesnį už
rinktuvo gylį) durpynėlį, rinktuvas projektuojamas greta šio durpynėlio.
Toks durpynėlis paliekamas natūralios būklės arba sausinamas, numatant
jame atskirą šoninį rinktuvą.
Rinktuvai plane turi būti išdėstyti taip, kad sausintuvų gyliai visame
ilgyje būtų kuo vienodesni.
Drenažo šuliniai rinktuvuose projektuojami sudėtinguose drenažo
rinktuvų mazguose (kur sujungiami trys ir daugiau rinktuvai; sujungiami
du didesnio kaip 125 mm skersmens rinktuvai; sujungiami du ir daugiau
skirtingų gylių rinktuvai, kai reikia išvengti per didelio nuolydžio),
drenažo rinktuvams praplauti (rinktuvų posūkiuose ir ne rečiau kaip150 m
tiesiuose baruose), kertant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Drenažo šuliniai rinktuvuose, esant reikalui, gali būti projektuojami ant žemės savininkų ar kitų naudotojų žemės sklypų ribų.
Drenažo sausintuvai didelio nuolydžio (> 1 %) plotuose projektuojami mažu kampu su horizontalėmis (skersinis drenažas), o mažo nuolydžio
(< 0,4%) – didžiausio nuolydžio kryptimi (išilginis drenažas).
Drenažo sausintuvai negali kirsti inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų.
Nesant ypatingų vietos sąlygų, į tiesų rinktuvo ruožą įjungiami sausintuvai tarpusavyje turi būti lygiagretūs.
Drenažo tinklas turi būti išdėstytas taip, kad kiekviename slėnyje
būtų sausintuvas arba normalaus gylio perforuotų vamzdžių drenažo
rinktuvas (2.1 pav.).
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2.1 pav. Sausinamo ploto planas

Projektuojant sisteminį drenažą, atstumas tarp drenų atmosferinio
maitinimo plotuose nustatomas dauginant bazinį atstumą, priklausantį
nuo sausinamo dirvožemio mechaninės sudėties, iš pataisos koeficientų,
įvertinančių papildomas vietos sąlygas (žemės paviršiaus nuolydį,
kritulių kiekį, dirvožemio glėjiškumą ir kt.).
Bazinis atstumas tarp sausintuvų atmosferinio maitinimo
mineraliniuose dirvožemiuose nustatomas iš 2.2 pav.
Jei dirvožemis sluoksniuotas, tai bazinis atstumas tarp sausintuvų L
(metrais) nustatomas pagal formulę:
L=
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( h1 − a ) L1 + h2 L2 + ... + hn Ln
h − a + 0, 3



(2.1)

2.2 pav. Baziniai atstumai tarp sausintuvų atmosferinio maitinimo mineraliniuose
dirvožemiuose

čia h1 – viršutinio dirvožemio sluoksnio, įskaitant ir armenį, storis, m;
h2...hn – žemesnių dirvožemio sluoksnių storiai, m, (žemutinio
sluoksnio storis imamas 0,3 m žemiau drenavimo gylio);
a – armens sluoksnio storis, m;
L1, L2...Ln – baziniai atstumai tarp sausintuvų, atitinkantys atskirų
sluoksnių dirvožemį, m;
h – drenavimo gylis, m.
Atstumų tarp drenų koeficientai, įvertinantys vietos sąlygas, imami
iš 2.1 lentelės. Apskaičiuoti atstumai tarp sausintuvų apvalinami 1 m
tikslumu.
Kai sausintuvų galai remiasi į griovį, tarp griovio šlaito viršutinės
briaunos ir sausintuvų galų paliekama 1/2 apskaičiuoto tarp sausintuvų
atstumo.
Kai sausintuvai projektuojami lygiagrečiai grioviui, normaliomis
sąlygomis tarp griovio briaunos ir sausintuvo paliekamas toks pat atstumas kaip ir tarp sausintuvų. Tačiau jei griovys kasamas sudėtingomis
hidrogeologinėmis sąlygomis, griovio šlaito pastovumui padidinti sausintuvas projektuojamas 4–6 m atstumu nuo griovio briaunos.
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2.1 lentelė. Pataisos koeficientai atstumams tarp sausintuvų skaičiuoti atmosferinio maitinimo plotuose (2.3 pav.)

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vietos sąlygos
Molyje ir priemolyje yra puraus humusingo dirvožemio arba
lengvo dirvožemio sluoksnių
Lengvame dirvožemyje yra mažai laidaus dirvožemio
sluoksnelių
Dirvožemyje nėra aiškiai pastebimų glėjiškumo žymių
Zonoje „A-1“, kurioje sąlyginis hidroterminis koeficientas
>1,1
Zonoje „B-2“, kurioje sąlyginis hidroterminis koeficientas
< 0,9
Dribsmėliai, geležingi dirvožemiai
Žemės paviršiaus nuolydis didesnis kaip 2 %
Žemės paviršiaus nuolydis mažesnis kaip 0,5 %
Šlaitų papėdės ir uždarų lomų dugnas

Pataisos
koeficientas
1,1
0,9
1,2
0,9
1,1
0,85
1,3 (1,2)
0,85
0,5

Pastaba. Skliausteliuose užrašyta koeficiento reikšmė taikoma šiauriniams šlaitams.

Kai dvi sausintuvų eilės remiasi galais, tarp sausintuvų galų paliekama ne daugiau kaip 1/8 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų.
Kai sausintuvų grupės galai remiasi į sausintuvo ar perforuoto plastikinio rinktuvo šoną, tarp jų paliekamas 1/2 apskaičiuoto atstumo tarp
sausintuvų.
Lygiagrečiai žemės naudotojo sklypo ribai projektuojami sausintuvai nuo šios ribos atitraukiami 1/2 apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų,
o kai sausintuvai į žemės naudotojo sklypo ribą remiasi galais – 1/8
apskaičiuoto atstumo tarp sausintuvų.
Optimalus sausintuvų ilgis 100 –150 m. Esant palankioms sąlygoms,
– įrengti ilgesnius sausintuvus. Galimybė tai daryti turi būti patikrinta
priimto skersmens sausintuvo pralaidumo skaičiavimais.
Normalus sausintuvų gylis projektuojamas:
• molio, sunkaus bei vidutinio priemolio dirvožemiuose – 1,2 m;
• lengvo priemolio, priesmėlio dirvožemiuose bei sunkiuose dirvožemiuose su laidaus dirvožemio tarpsluoksniais – 1,0;
• durpynuose po suslūgimo – 1,2 m;
• normalus sausintuvų gylis gali būti sumažintas 0,2 m jų viršūnėse ir kertamų lomų dugne jei sumažinto gylio ruožas ne
ilgesnis kaip 20 m.
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2.3 pav. Lietuvos Respublikos klimato zonos pagal kritulių pasiskirstymą

Esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms, dirvožemio sausinimas projektuojamas tik išimtiniais atvejais, ekonomiškai pagrindus
tokio ploto sausinimo tikslingumą.
Sausintini plotai, kuriuose vyraujanti drėgmės pertekliaus priežastis
yra požeminiai vandenys, melioraciniu požiūriu skirstomi į dvi grupes:
1 – kai drenas galima kloti į laidų vandeningą sluoksnį; 2 – kai drenos
klojamos viršutiniame mažo laidumo sluoksnyje (moliniame dirvožemyje
arba durpėse), o laidus maitinantis sluoksnis yra giliau nei drenų klojimo
gylis. Skirtingų grupių plotams sausinti taikomos skirtingos priemonės.
Esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms, projektuojamos ne
didesnės kaip 10 ha drenažo sistemos.
Sudėtingų hidrogeologinių sąlygų dirvožemiams sausinti gali būti
projektuojamos šios drenažo rūšys:
• tankus sisteminis (horizontalusis) drenažas;
• sisteminis drenažas kartu su gaudomaisiais grioviais arba drenomis;
• sisteminis drenažas kartu su vertikaliosiomis drenomis;
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• nedideliuose plotuose paprastai taikytinas tankus sisteminis
drenažas;
• sisteminis drenažas su gaudomaisiais grioviais arba drenomis taikytinas tais atvejais, kai plotas intensyviai maitinamas iš šlaito ir
yra sąlygos gaudomuoju grioviu arba drena perkirsti visą maitinantį vandeningą dirvožemio sluoksnį;
• sisteminio drenažo derinys su vertikaliosiomis drenomis taikytinas
ten, kur dideliame plote yra slėginis maitinimas, o maitinančiame
dirvožemio sluoksnyje įrengti horizontaliųjų sausintuvų nėra
galimybės (šis sluoksnis yra giliau už horizontaliųjų drenų realų
klojimo gylį).
Gaudomųjų drenų bei drenų ir vertikaliųjų drenų vieta bei gyliai,
atstumai tarp horizontaliųjų drenų parenkami pagal hidrogeologinių
tyrinėjimų duomenis, naudojantis literatūroje pateiktomis filtracijos
per gruntą skaičiavimo metodikomis. Pagal jas nustatomi ir į drenas
pritekančio vandens debitai.
Jei gruntinio bei spūdinio maitinimo plotuose skaičiavimų metu
gaunamas atstumas tarp drenų mažesnis kaip 6 m, sisteminis horizontalusis drenažas neefektyvus, todėl tokio ploto sausinimo reikia atsisakyti
arba projektuoti sisteminio drenažo derinį su vertikaliosiomis drenomis.
Drenažo rinktuvai ir sausintuvai sudėtingų hidrogeologinių sąlygų
plotuose rengiami tik atlikus pirminį ploto sausinimą grioviais.
Jei smėlinis dirvožemis yra periodiškai ar nuolatos šlapias – jo
pagrindinė drėgmės priežastis – gruntinis maitinimas. Todėl sausintinuose smėlio dirvožemiuose turi būti atlikti inžineriniai-hidrogeologiniai tyrinėjimai, leidžiantys atstumus tarp drenų nustatyti pagal gruntinio
maitinimo formules.
Norint melioruoti pelkes ar šaltinynus, prieš rengiant projektą reikia
atlikti durpyno tyrimus ir įvertinti jo nusausinimo leistinumą ir tikslingumą.
Durpynų sausinimo projektui sudaryti turi būti nustatyti: durpyno
tipas, kelmuotumas, drėgmės pertekliaus priežastys, durpių susiskaidymo laipsnis, peleningumas, atsparumas šlyčiai, rūgštingumas ir podurpio
grunto granuliometrinė sudėtis.
Klampių, gilesnių kaip 1,5 m ir didesnių kaip 3–5 ha durpynų sausinimas projektuojamas dviem etapais: pirmame etape durpynas sausinamas grioviais ir atliekami reikalingi kultūrtechniniai darbai; antrame
etape (po 2–3 metų) toks durpynas sausinamas drenažu.
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Gilūs (gilesni nei drenavimo gylis) durpynai projektuojami sausinti pavienėmis drenomis, tiesiogiai jungiamomis į nuleidžiamąjį griovį.
Išimtiniais atvejais sausintuvus galima jungti į mažas nesudėtingas sistemas. Tuo atveju rinktuvai projektuojami giliausiomis durpyno vietomis.
Projektuojant sodo arba medelyno drenažą, be kitų duomenų, reikia
turėti jų planavimo projektą arba pasodinto sodo ar medelyno sodinių,
kelių, apsauginių želdinių, drėkinimo vamzdynų išdėstymo planą.
Vaismedžių soduose sausintuvai projektuojami vaismedžių tarpueilių viduryje. Parenkant atstumus tarp sausintuvų reikia vadovautis ne
tik dirvožemio tyrimo duomenimis, bet ir planuoti sodo sodinius. Esant
tarpueilių pločiui 6–8 m, sunkaus ir vidutinio priemolio dirvožemiuose
atstumas tarp sausintuvų nustatomas 12–16 m, o lengvo priemolio – 18–
24 m.
Vaiskrūmių soduose bei medelynuose, kuriuose sodinukai sodinami
iki 2 m atstumais, drenažo tinklas prie sodinukų eilių netaikomas, o atstumai tarp sausintuvų tokie:
• vaiskrūmių soduose – pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;
• drėgmės nemėgstančių augalų medelynuose – 25 % mažesni
negu nustatyti pagal dirvožemio mechaninę sudėtį;
• drėgmę mėgstančių augalų (gluosnių, topolių) medelynuose
– pagal reljefą, numatant sausintuvus tik lomose, pašlaitėse bei
vandentakose.
Sausintuvų gylis soduose bei medelynuose – 1,4 m, maksimalus
sausintuvų ilgis – 150 m.
Užstatytose teritorijose drenažo tinklo planas turi būti priderintas
prie esamų ir perspektyvinių statinių. Drenažo sistemos užstatytoje teritorijoje turi būti kuo mažesnės.
Drenažo rinktuvų gylis turi būti toks, kad galėtų talpinti užstatytoje
teritorijoje esančių pastatų statybinio drenažo vandenį. Jeigu drenažą
numatoma kloti žemiau pastatų pamatų pado, tai pastato pastovumui
užtikrinti minimalus atstumas tarp drenos ir pastato pamato turi būti nustatomas skaičiavimų metu.
Atstumai tarp sausintuvų, jei jų nesąlygoja pastatų išsidėstymas,
nustatomi pagal vietos dirvožemių mechaninę sudėtį. Intensyviai užstatytuose plotuose, kur galimas didesnis vandens pritekėjimas nuo kelių,
aikščių, stogų, taip nustatyti atstumai tarp sausintuvų mažinami iki 20 %.
Drenuojamoje žemėje, kur kritulių ar tirpstančio sniego vanduo negali
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nutekėti į nuleidžiamuosius griovius nesukeldamas dirvos erozijos, turi
būti projektuojami specialūs statiniai paviršiniam vandeniui nuleisti.
Projektuotini tokie pagrindiniai paviršinio vandens nuleidimo
statiniai:
• apsauginiai grioviai – iš šalies (nuo nedrenuojamos teritorijos)
pritekančiam paviršiniam vandeniui nuleisti į drenažo rinktuvus
arba nuleidžiamuosius griovius;
• vandens nuleistuvai – sutekančiam į gilias uždaras lomas, pakeles ar specialiai pertveriamas vandentakas paviršiniam vandeniui
nuleisti į drenažo rinktuvus;
• papildomos drenos su požeminiais filtrais – iš nedidelio baseino ploto negilių uždarų lomų paviršiniam vandeniui nuleisti į
drenažo rinktuvus;
• uždarų lomų „atvėrimas“ – paviršiniam vandeniui nuleisti iš
uždarų lomų į netoli esančius griovius arba kitas lomas;
• paviršinio vandens nuleidimo statiniai parenkami pagal apskaičiuotą paviršinio vandens debitą, vietos sąlygas ir alternatyvų
vandens nuleidimo priemonių ekonominį palyginimą.
Apsauginiai grioviai projektuojami drenuojamo ploto apsaugai nuo
paviršinio vandens, pritekančio nuo išorinio baseino (nedrenuojamo ploto). Maži iki 3 ha pritekančio vandens baseinai nuo drenuojamo ploto
apsauginiais grioviais neatskiriami, išskyrus atvejus, kai jų trasa sutampa
su žemės naudotojo sklypo riba.
Apsauginiai grioviai įjungiami į nuleidžiamuosius griovius tiesiogiai arba per drenažo rinktuvus. Pastaruoju atveju vandeniui suleisti į
rinktuvą turi būti projektuojami specialūs antgaliai, užtikrinantys rinktuvo apsaugą nuo nešmenų patekties į jį.
Vandens nuleistuvais laikomi statiniai, kuriais paviršinis vanduo atviruoju būdu (nefiltruojant per gruntą) nuleidžiamas į drenažo rinktuvą.
Vandens nuleistuvai drenuotame plote išdėstomi uždarų lomų
žemiausiose vietose, pakelėse, apsauginiuose grioviuose arba vandentakose, jas pertvėrus pylimėliais arba grioveliais. Esant galimybei, vandens nuleistuvai projektuojami prie naudmenų ribų arba pastovių vietos
objektų.
Esant palankioms sąlygoms, paviršiniam vandeniui nuvesti nuo
vandens nuleistuvo iki rinktuvo pirmumas teikiamas autonominiams
rinktuvams, t. y. tokiems, į kuriuos neleidžiamas drenažo vanduo.
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„Atveriamos“ tik nedidelės, negilios (iki 0,5 m) ir nedidelio baseino lomos, siekiant sumažinti bendrą vandens nuleistuvų kiekį drenuojamoje žemėje. Lomų „atvėrimas“ labiau negu papildomos drenos
su požeminiais filtrais tinka tik tais atvejais, kai lomoje vyrauja sunkūs
dirvožemiai, o žemiau lomos yra patogios sąlygos paviršiniam vandeniui priimti (yra griovys arba kontūras, prie kurio patogu eksploatuoti
vandens nuleistuvą). Lomos „atveriamos“ takoskyrų ruože padarant 6 m
dugno pločio su ne statesniais kaip 1:8 šlaitais vandentaką. Mažo ploto
lomose vietoj visiško „atvėrimo“ gali būti projektuojamas dalinis „atvėrimas“ dalinai užpilant lomą.
„Atveriant“ bei užpilant lomas turi būti išsaugotas humusingas
dirvožemis.
Drenažo schema turi būti kuo paprastesnė. Reikia vengti laužčių
tarp atskirų sistemų, nereikalingų sausintuvų krypčių ir jų ilgių kaitaliojimo.
Pagrindiniu rinktuvu paprastai laikomas ilgiausias, turįs didžiausią
sausinamą plotą, jis žymimas mažąja „a“.
Drenažo sistemos numeruojamos nuo griovio žemupio aukštyn, o
ties žiotimis užrašomas drenažo sistemos numeris, plotas ir žiočių bei
griovio dugno ties žiotimis aukštis.
Atskirų drenažo sistemų rinktuvai žymimi mažosiomis raidėmis tokia tvarka: pagrindinio rinktuvo „a“ tiesioginės atšakos – šoniniai rinktuvai plane žymimi raidėmis b, c, d, e ir t.t., profiliuose dar pridedamas
sistemos numeris (3-b, 3-c, 3-d ir t.t.).
Optimalus sausintuvų įjungimo į rinktuvą kampas yra 60–80°,
tačiau leistinosios ribos yra nuo 45° iki 90°.
Visi užrašai planuose orientuojami viena (pietų-šiaurės) kryptimi.
Plane sausintuvai numeruojami, pradedant nuo rinktuvo žiočių, laikrodžio rodyklės kryptimi.

25

3 PRATYBŲ DARBAS

VANDENS IMTUVŲ PROJEKTAVIMAS
Užduotis: suprojektuoti vandens imtuvą plane ir sudaryti jo išilginį
profilį.
Darbo eiga
1. Plane nubrėžti vandens imtuvo ašį.
2. Apskaičiuoti ir nubrėžti lankstus, supiketuoti kas 100 m.
3. Sudaryti vandens imtuvo išilginį profilį.
4. Atlikti vandens imtuvo hidrologinius, hidraulinius skaičiavimus.
Griovių planinė padėtis projektuojama 1 : 2000 mastelio topografiniuose planuose. Išimtiniais atvejais, projektinius sprendinius patikrinus vietoje, gali būti panaudoti ir 1 : 5000 mastelio topografiniai planai.
Griovių trasą taip pat galima parinkti vietoje (trasuojant).
Parenkant griovių vietas reikia atsižvelgti į esamus ar projektuojamus kelius, žemės naudotojų sklypų ribas, žemėveikslius, kitus objektus ir siekti, kad projektuojamas griovys nesudarytų žemės dirbimui
nepatogių sklypų. Durpynuose griovių trasos projektuotinos giliausiomis
durpynų vietomis. Pageidautina, kad projektuojamo griovio žemupys ir
natūralios upelio vagos ruožas, su kuriuo griovys sujungiamas, turėtų
bendrą tiesią ašį.
Grioviai turi būti projektuojami taip, kad į juos negalėtų patekti
teršalai iš taršos objektų. Todėl jei tenka griovį projektuoti pavojingu atstumu nuo teršiančio objekto, kartu turi būti projektuojamos apsauginės
priemonės griovio teršimui išvengti (apsauginiai pylimėliai, teršalų lokalizavimo ir kt.).
Minimalus griovių atstumas nuo aukštų griūvančių šlaitų turi būti
ne mažesnis kaip 50 m.
Atstumai tarp griovių ir inžinerinių statinių, saugomų teritorijų bei
objektų neturi būti mažesni, negu nustatyti specialiose žemės ir miško
naudojimo sąlygose.
Griovių tinklas turi būti tokio tankumo, kad plotą būtų galima sausinti drenažu, optimalaus dydžio sistemomis, kad susidarytų patogūs
sklypai. Siektina griovius trasuoti prie pastovių kontūrų, kreivus patiesinant. Paviršiniam vandeniui į griovius suleisti reikiamose vietose turi
būti statomi atitinkamos konstrukcijos latakai.
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Griovių trasos prie ežerų turi būti parenkamos atkreipiant dėmesį į
šios vietos hidrologines sąlygas, kad atstumas tarp projektuojamo griovio ir ežero būtų pakankamas vandens lygiui ežere palaikyti.
Jeigu griovio trasa ne statmena keliui, tai geriau projektuoti įstrižą
pralaidą negu kreivinant griovį projektuoti statmeną griovio ir kelio
persikirtimą. Minimalus kampas tarp kelio ir griovio ašių – 60°.
Reguliuojamų upelių trasos projektuojamos taip, kad būsimoji vaga
tiktų prie vietos landšafto, negadintų jo. Sausinant poilsio vietas, parkus,
vagą tikslinga projektuoti tik kreivėmis.
Griovių dviem tiesiems ruožams sujungti naudotini tokie lankstų
spinduliai:
• hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams, kurių baseinas mažesnis
kaip 5 km2, – 20 –25 m;
• hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams, kai skaičiuojamasis
debitas mažesnis kaip 5 m3/s, – ne mažiau kaip 5 B (B – griovio
viršaus plotis maksimalaus vandens lygyje);
• hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams, kai skaičiuojamasis debitas didesnis nei 5 m3/s, lankstų spindulys r (m) apskaičiuojamas
pagal formulę:
r = 100R1,5,

(3.1)

čia R – griovio hidraulinis spindulys, atitinkantis maksimalų skaičiuojamąjį debitą, m;
• hidrauliškai neskaičiuojami grioviai su aukštesnės eilės grioviais
jungiami 10–15 m spinduliu, o hidrauliškai skaičiuojami – 20 m.
Kad griovių santaka nebūtų labai smaila ir nestabili, sujungimas
užbaigiamas ne lankstu, bet tiese, kuri, kaip lanksto liečiamoji, vedama
45– 60° kampu.
Apskaičiuoti lankstai nubraižomi plane. Lanksto ilgis apskaičiuojamas:
l=

πr α
,
180

(3.2)

čia l – lanksto ilgis, m;
r – lanksto spindulys, m;
α – griovio trasos posūkio kampas.
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Lanksto pradžia žymima piketu. Pridėjus prie šio piketo lanksto
ilgį, nustatomas lanksto pabaigos piketas. (3.1 pav.).

3.1 pav. Griovio lanksto braižymo ir skaičiavimo schema: r – lanksto spindulys; l – lanksto ilgis

Supiketavus kas 100 m griovio trasą plane, projektuojamas vandens imtuvas vertikalioje plokštumoje. Tam sudaromas vandens imtuvo
išilginis profilis (3.2 pav.).
Sudarant griovių profilius, imamas formatinio pločio (297 mm)
ir tokio ilgio milimetrinio popieriaus lapas, kad 1 : 2000 masteliu galima būtų nubraižyti reikiamus vandens imtuvus. Profilis pradedamas
kloti pažymint žemės paviršiaus aukščius ir atstumus. Vėliau profilyje
surašomi visi reikalingi duomenys (3.2 pav.). Šiame profilyje pažymimi
drenažo rinktuvai. Grioviai projektuojami tokio gylio, kad galėtų surinkti
ir nuleisti vandenį iš griovio baseine sausinamų žemės plotų.
Hidrauliškai skaičiuojamuose grioviuose nuo nepatogaus rinktuvo
žiočių pažymėjus 10 cm gaunamas vegetacijos periodo 10 % tikimybės
vidutinio vandens lygis. Bendrasis vagos gylis (H) apskaičiuojamas pagal šią formulę:
H = hd + hvv + a ,

(3.3)

čia hd – drenažo nepatogiausio rinktuvo gylis, m;
hvv – vagos vegetacijos periodo 10 % tikimybės vidutinio vandens
gylis, m;
a = 0,15–0,25 m – žiočių aukštis virš vasaros vidutinio vandens
lygio.
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3.2 pav. Vandens imtuvo išilginis profilis

Hidrauliškai neskaičiuojamose vagose (skaičiuojamasis maksimalus debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s) griovio gylis nustatomas prie rinktuvo gylio pridėjus 0,3 m. Ties piketu 0+0 nuo žemės paviršiaus pažymėjus
apskaičiuotą gylį H , projektuojamas vagos dugnas bei jo nuolydis. Dugno linija brėžiama lygiagrečiai žemės paviršiui.
Apskaičiuojamas vagos dugno nuolydis:
i=

∆h Ag − A0
,
=
L
L

(3.4)

čia Ag – dugno altitudė griovio gale, nustatoma grafiškai 10 cm tikslumu;
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A0 – dugno altitudė griovio pradžioje;
L – skaičiuojamo baro ilgis, m;
∆h – dugno aukščių skirtumas griovio pabaigoje ir pradžioje m.
Gautas reikšmes apvaliname iki patogaus skaičiaus. Paprastai griovio dugno nuolydis užrašomas ‰, t. y. gautą nuolydžio reikšmę reikia
dauginti iš 1000.
Minimalus leistinasis hidrauliškai neskaičiuojamų griovių dugno
nuolydis yra 0,5 ‰. Hidrauliškai skaičiuojamų griovių arba reguliuojamų upelių dugno nuolydžiai apskaičiuojami, laikantis sąlygos, kad vasaros vidutinis vandens greitis būtų ne mažesnis nei 0,3 m/s.
Maksimalų leistinąjį dugno nuolydį sąlygoja esami gruntai ir jų
leistinieji vandens greičiai. Vandens greičių leistinumas tikrinamas imant
10 % tikimybės pavasario potvynio arba vasaros liūčių debitą priklausomai nuo to, kuris didesnis.
Reikia vengti griovių dugno nuolydžių staigių pasikeitimų. Ypač
nepageidautinas staigus perėjimas iš didelio nuolydžio į mažą.
Ten, kur projektuojamos vagos trasa kerta durpyną, profilyje pažymimi durpyno gyliai, o gautus taškus sujungus punktyrine linija, gaunama durpyno linija vagos trasoje. Nusausintas durpynas slūgsta. Durpyno
suslūgimas darbe neskaičiuojamas, o imamas apytiksliai (0,1–0,2) durpių
gylio trasoje. Žemės paviršiaus linija po suslūgimo žymima punktyrine
linija.
Šoninių griovių dugnai jų prijungimo prie hidrauliškai neskaičiuojamų aukštesnės eilės griovių vietose projektuojami tame pat lygyje,
kaip ir aukštesnės eilės griovio dugnas.
Jeigu šoninis griovys yra daug seklesnis už aukštesnės eilės griovį, tai
šoninio griovio žemutinis ruožas projektuojamas ne didesniu nuolydžiu,
parenkant jį pagal esamą gruntą, kad nereikėtų šio ruožo stiprinti.
Jeigu aukštesnės eilės griovys hidrauliškai skaičiuojamas, tai
hidrauliškai neskaičiuojamo šoninio griovio dugną reikia projektuoti vidutinio vasaros aukštesnės eilės griovio lygio.
Hidrauliškai skaičiuojami grioviai su aukštesnės eilės grioviais jungiami taip, kad jų vasaros vidutiniai vandens lygiai būtų vieno aukščio.
Hidrauliškai neskaičiuojamų griovių skerspjūvis dažniausiai projektuojamas trapecijos formos, šlaito koeficientai parenkami atsižvelgiant
į gruntą (3.1 lentelė), vandens gylį ir tvirtinimo priemones. Minimalus
dugno plotis nustatomas pagal numatomų naudoti kasimo mašinų matmenis, gylis, – kad drenažo žiotys nebūtų patvenkiamos.
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Iki 50 km2 baseino ploto hidrauliškai skaičiuojamiems grioviams
taikomas trapecinis skerspjūvis, kurio dugno plotis nustatomas hidrauliniais skaičiavimais.
Griovių, projektuojamų sluoksniuotuose gruntuose, kai atskirų
sluoksnių storis viršija 30 cm, šlaitų koeficientas imamas pagal gruntą,
kuriam reikalingas didesnis šlaito koeficientas. Gilesnių kaip 3,0 m
griovių šlaitų koeficientas m nustatomas pagal formulę:

m≥

2
,
tg ϕ

(3.5)

čia ϕ – grunto vidaus trinties kampas.
Jeigu pagal šią formulę apskaičiuota šlaitų koeficiento reikšmė
gaunama mažesnė negu duota 3.1 lentelėje, tai imama pagal 3.1 lentelę.
3.1 lentelė. Griovių šlaitų koeficientai priklausomai nuo grunto rūšies ir griovių gylio

Gruntai griovio trasoje
Molis, vidutinis ir sunkus
priemolis
Lengvas priemolis ir
priesmėlis
Smulkus ir vidutinis smėlis
Smulkus dulkinis smėlis

Trapecinė skerspločio forma
Šlaito koeficientas m,
esant statybiniam griovio gyliui
iki 1,5
1,5-2,5
3,0 m
1,25

1,5

2,0

1,5

1,75

2,0

2,0
2,5

2,5
3,0

3,0
3,5

Hidrologiniai skaičiavimai. Griovių parametrams parinkti turi būti
atliekami hidrauliniai skaičiavimai, o šiems skaičiavimams reikalingi
hidrologiniai išeities duomenys.
Vandens kiekis, tekantis grioviu, nuolat kinta, todėl grioviams
hidrauliškai skaičiuoti naudojami tam tikros tikimybės debitai, vadinami
projektiniais (skaičiuojamaisiais). Projektinių debitų tikimybė grioviams
bei atskiriems jų elementams apskaičiuoti nurodyti 3.2 lentelėje.
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3.2 lentelė. Projektinių debitų tikimybės grioviams ir jų elementams apskaičiuoti

Projektinio debito Projektinio depavadinimas
bito tikimybė, %
Griovių parametrams (dugno pločiui,
Pavasario arba
gyliui, nuolydžiui) parinkti, maksimalių vasaros potvynio
10
vandens greičių leidžiamumui patikrinti maksimalusis
Griovių papėdės tvirtinimo konstrukcijų Vegetacijos periodo
50
aukščiui parinkti
vidutinis
Vegetacijos periodo
Drenažo žiočių aukščiui nustatyti
10
vidutinis
Vamzdinėms pralaidoms pervažiaPavasario arba
vimuose per griovius (ne keliuose)
vasaros potvynio
5
hidrauliškai skaičiuoti
maksimalusis
Vamzdinėms pralaidoms griovio
Pavasario arba
Pagal kelių
susikirtimuose su keliais hidrauliškai
vasaros potvynio
projektavimo
skaičiuoti
maksimalusis
normas
Pavasario arba
Slenksčiams, greitvietėms ir kitiems
vasaros potvynio
1
hidrotechnikos statiniams skaičiuoti
maksimalusis
Pavasario arba
Kapitaliniams griovių tvirtinimams
vasaros potvynio
5
hidrauliškai skaičiuoti
maksimalusis
Taikymo sritis

Pastaba. Hidrauliniams skaičiavimams naudojamas tas maksimalusis debitas (pavasario
arba vasaros potvynių), kuris iš jų yra didesnis.

Skaičiuojamieji debitai nustatomi hidrologiniais (ilgalaikių
stebėjimų, analogijos arba empiriniais) metodais. Tiksliausiai vandens
debitai nustatomi tiesioginiais matavimais. Jų nesant, hidrologinius debitus galima apskaičiuoti pagal empirines formules.
Pavasario potvynių maksimalūs debitai apskaičiuojami taip:
Qp =

taip:

(3.6)

Vasaros ir rudens potvynių maksimalūs debitai apskaičiuojami

Qp =
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A1% F
δ ⋅ λ p .
( F + 10)0,18

B1% F
δ ⋅ λ p ,
( F + 1)0,30

(3.7)

čia Qp – skaičiuojamos tikimybės maksimalus debitas, m3/s;
F – baseino plotas, km2;
A1% , B1% – 1 % tikimybės geografiniai parametrai, m3/s, surandami
iš izolinijų žemėlapų (3.3, 3.4 pav.);
δ – suminis pataisos koeficientas, pagal kurį vertiname ežeringumo, pelkėtumo ir miškingumo įtaką maksimaliems debitams:
δ = 1 − 0, 7 lg(1, 0 + f ez + 0,1 f p + 0, 05 f m ) ,

(3.8)

čia f ez , f p , f m – baseino ežeringumas, pelkėtumas ir miškingumas, %;
λ p – perkėlimo iš 1 % tikimybės į p % tikimybės debitą koeficientas (Urbonas, 1998).
Drenažo žiočių aukščiui nustatyti skaičiuojamas vegetacijos periodo 10 % tikimybės vidutinis debitas.
Vasaros vidutinį debitą galima apskaičiuoti pagal šią formulę:
Qvv = 0, 001qvv ⋅ F ⋅ k ,

(3.9)

čia qvv – vasaros vidutinis nuotėkio modulis, l/s · km2, nustatomas pagal
izolinijų žemėlapį (3.5 pav.);
k – baseino ploto ir gruntinio maitinimo sąlygų koeficientas (Urbonas, 1998).
Vagos hidrauliniai skaičiavimai. Hidrauliškai turi būti skaičiuojami:
• visi grioviai, kurių skaičiuojamasis maksimalus debitas didesnis
kaip 0,5 m3/s;
• grioviai, kurių skaičiuojamais maksimalus debitas mažesnis kaip
0,5 m3/s, tačiau dugno nuolydis didesnis kaip: smėlio gruntuose
– 1,5 ‰, priemolio – 3 ‰, molio gruntuose – 5 ‰.
Grioviams hidrauliškai skaičiuoti tolyginio tekėjimo formulės taikomos pastovaus nuolydžio ir skerspjūvio, be pralaidų bei kitokių statinių
grioviuose. Kitais atvejais grioviai hidrauliškai turi būti skaičiuojami pagal netolyginio tekėjimo metodiką.
Hidraulinio skaičiavimo būdu (pasirinkus dugno plotį bei šlaitų
koeficientus) nustatomi vandens gyliai ir greičiai, susidarantys tekant
skaičiuojamiems debitams. Skaičiuojant reikalingas griovių šiurkštumo
koeficientas n parenkamas iš 3.3 lentelės.
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3.3 pav. Geografinio parametro A 1 % tikimybės izolinijų žemėlapis
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3.4 pav. Geografinio parametro B 1% tikimybės izolinijų žemėlapis

3.5 pav. Vasaros vidutinis nuotėkio modulis qvv Lietuvoje: 1 – blogas gruntinis maitinimas; 2 – vidutinis gruntinis maitinimas; 3 – geras gruntinis maitinimas

Natūralizuojamus griovius, kai šlaituose numatoma palikti užaugusius medžius ar krūmus, hidrauliškai rekomenduojama skaičiuoti pagal specialią metodiką, įvertinančią šių kliuvinių buvimą, tankumą bei
kitus jų parametrus.
Vagos forma parenkama trapecinė (3.6 pav.).
Pagal formules, nomogramas ar kompiuterines programas nustatomi atskirų vagos ruožų dugno pločiai ir skaičiuojamųjų bei tikrinamųjų
laikotarpių vandens lygiai (3.7 pav.).
Vandens gyliai bei greičiai hidrauliniu skaičiavimu turi būti nustatyti ties kiekvieno griovio ruožo pradžia ir pabaiga ir slūgio bei patvankos zonose kas 10–100 m. Griovio ruožu laikoma griovio atkarpa, kurios skerspjūvio parametrai (dugno plotis, šlaitų koeficientas, šiurkštumo
koeficientas), dugno nuolydis ir debitas yra pastovūs.
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3.3. lentelė. Šiurkštumo koeficientų n vidutinės reikšmės

Vagos tipas

Vagos charakteristika

Nauji
Taisyklinga, tiesi su lygiu paviršiumi vaga
grioviai
Vingiuota vaga, apaugusi trumpomis žolėmis
natūraliame
Vaga su gerai neišlygintu paviršiumi
grunte
Šlaitai apaugę, 2,5 cm skersmens medeliais kas 0,5 m
Tas pats, kai apaugęs plotas užima tik 50 %
Šlaitai, apaugę 5 cm skersmens medeliais kas 1,0 m
Šlaitai, apaugę 10 cm skersmens medeliais kas 2 m
Šlaitai ir dugnas apaugę tankiais krūmais
Seni grioviai Vienas griovio šlaitas apaugęs tankiais krūmais
natūraliame Šlaitai apaugę, vidutinio tankumo krūmais, 2,5 cm
grunte
skersmens kas 0,5 m
Tas pats, kai krūmai tik viename šlaite
Šlaitai apaugę, nendrėmis, kai stiebai kas 0,1 m
Tas pats, kai apaugęs plotas užima tik 30 %
Šlaitai apaugę, stambiastiebėmis žolėmis, stiebai kas
5 cm
Monolitiniu betonu ištisai padengti grioviai
Surenkamomis betono plokštėmis sutvirtinti grioviai
Sutvirtinti
Grioviai, kurių dugnas žvyruotas, šlaitai velėnuoti
grioviai
Akmenimis grįsti grioviai
Ištisai velėnuoti grioviai
Vaga švari, tiesi, be duobių ir slenksčių
Vaga tiesi, dugne yra akmenukų ir žolių
Vaga vingiuota, dugne yra duobių ir seklumų
Maži upeliai
Vaga vingiuota, dugne daug akmenukų ir žolių
Vaga su sietuvomis, žolėmis ir giliomis duobėmis
Vaga su sietuvomis, duobėmis, privirtusi medžių

n
reikšmė
0,025
0,030
0,035
0,070
0,050
0,050
0,035
0,142
0,086
0,060
0,046
0,200
0,089
0,300
0,015
0,02
0,025
0,025
0,035
0,03
0,035
0,04
0,05
0,07
0,10

Pagal apskaičiuotus maksimalius gylius tikrinama, ar potvynio vanduo neišsilies iš griovio, ar vandens greičiai yra leidžiami natūraliam
gruntui. Vandens gyliai, nustatyti pagal skaičiuojamuosius vegetacijos
periodo vidutinius debitus, panaudojami numatant griovio papėdės tvirtinimo konstrukcijų aukštį ir drenažo rinktuvų žiočių altitudes.
Jeigu projektuojamo griovio maksimalus vandens greitis yra neleidžiamas esant tam tikram gruntui, tai griovio dugnas ir šlaitai turi būti
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3.6 pav. Pagrindiniai trapecinės vagos skerspjūvio elementai

sutvirtinti arba dugno nuolydis sumažintas, numatant statyti slenksčius
arba greitvietes. Vieno ar kito varianto pasirinkimas turi būti pagrįstas
techniniais-ekonominiais skaičiavimais.
Griovių šlaitų tvirtinimas, kai vandens greičiai neleidžiami vietos
gruntams, projektuojamas iki altitudės, 0,5 m aukštesnės už nustatytą
griovio skaičiuojamąjį maksimalų (10 % tikimybės) vandens lygį.
Nepriklausomai nuo vandens greičių tvirtinami:
• griovių, kasamų gyvenvietėse, – papėdės ir šlaitai 1 m pločio
juostomis;
• griovių, kasamų smėlio, priesmėlio dirvožemiuose, – papėdės ir
šlaitai 0,5 m pločio juostomis;
• griovių, kasamų dulkiniuose dirvožemiuose ir sudėtingose hidrogeologinėse sąlygose, – papėdė ir šlaitai iki tokio aukščio, kad
būtų užtikrinta šlaitų apsauga nuo nuslinkimo.
Nurodytais atvejais velėnuojama arba užsėjama daugiamečių žolių
mišiniu, padengus apsaugine geosintetine medžiaga.
Dugnui tvirtinti, kai vandens greičiai neleidžiami, taikomas žvyras,
skalda, akmenys, betono arba gelžbetonio plokštės, velėnos, geosintetinės
medžiagos. Šių medžiagų, taip pat birių medžiagų dalelių stambumo pasirinkimas, turi būti pagrįsti apskaičiuotais vandens greičiais bei ekonominio palyginimo būdu. Dugnas tvirtinamas velėnomis tik tuo atveju,
kai vegetacijos tarpsnyje vanduo teka tik epizodiškai.
Šlaitų papėdei tvirtinti taikomos žabų arba lentų atraižų tvorelės ir
žabų ryšuliai.
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3.7 pav. Nomograma trapecinio profilio griovio parametrams nustatyti, kai m = 1,5, n = 0,030

Šlaitams tvirtinti, esant neleidžiamiems greičiams, tvirtinimo medžiagos parenkamos pagal vandens greičius.
Pagal aukščiau nurodytas normas netvirtinamų šlaitų dalys apsėjamos
daugiamečių žolių mišiniu. Mineraliniame grunte, prieš apsėjant, šlaitai turi
būti supurenti ir padengti 3–5 cm storio humusingo dirvožemio sluoksniu.
Daugiamečių žolių mišiniais apsėjamos ir pagriovių apsauginės juostos.
Apsauginiai pašlaičių grioviai netvirtinami, o apsauginiai – gaudomieji grioviai gali būti tvirtinami. Šių griovių tvirtinimo konstrukcija parenkama individualiai, atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas.
Griovių šlaitų pastovumui padidinti, esant gruntiniam slėginiam
maitinimui arba aukštam gruntinio vandens lygiui, lygiagrečiai šlaitui
projektuojamos drenos. Griovių rekonstravimo atveju šlaitų drenos rengiamos už šlaito briaunos prieš griovio pagilinimą.
Šlaitams velėnuoti naudojama 5–7 cm storio natūrali arba specialiai
išauginta velėna.
Griovių šlaitams apsėti taikoma 40 kg/ha sėklų norma. Žolių mišinio
sudėtis nurodyta 3.4 lentelėje.
3.4 lentelė. Daugiamečių žolių mišinio sudėtis griovių šlaitams apsėti (kg/ha)

Mineraliniam gruntui,
Durpiniam
kg/ha
gruntui, kg/ha
Motiejukai
10
10
Tikrieji arba raudonieji eraičinai
8
8
Daugiametės svidrės
7
Pievinės miglės arba beginklės dirsės
7
Pievinės miglės arba pelkinės miglės
8
Rausvieji arba baltieji dobilai
8
7
Baltosios smilgos
7
Iš viso
40
40
Sėklos

Prieš daugiamečių žolių mišinių sėją griovių šlaitai mineraliniuose
gruntuose patręšiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros, o durpiniuose – 400 kg/ha superfosfato ir
300 kg/ha kalio druskos.
Daugiamečių žolių mišiniai gali būti sėjami nuo vegetacijos pradžios
iki rugpjūčio 15 d.
Šlaitus užsėjant su apsaugine danga, gali būti naudojamos organinės
bei geosintetinės medžiagos. Žabų tvorelėms bei žabų ryšuliams negali būti naudojami žali kuolai bei žabai tų medžių veislių, kurios geba
40

sužaliuoti. Tvirtinimų žvyru ar skalda sluoksnio minimalus storis –
10 cm. Tvirtinimai akmenimis, betono arba gelžbetonio plokštėmis turi
būti projektuojami ant parengiamojo karjerinio žvyro, ne plonesnio kaip
8 cm sluoksnio arba geosintetinės medžiagos.
Grioviuose turi būti įrengta pakankamai tiltų, pralaidų, lieptų ir kitų
statinių, jų vietas ir skaičių derinant su užsakovu.
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4 PRATYBŲ DARBAS

KELIO IŠILGINIO PROFILIO
PROJEKTAVIMAS
Užduotis: suprojektuoti išilginį kelio profilį.
Darbo eiga
1. Kelio trasos linijoje nubrėžiamas žemės paviršiaus išilginis profilis.
2. Nubrėžiama projektinė linija.
3. Projektuojamos vertikaliosios kreivės.
Tiesiamo kelio išilginį profilį reikia projektuoti atsižvelgiant į vietovės reljefą, geologines, hidrologines sąlygas, klimatines bei vietos sąlygas, pasirinktą kelio kategoriją ir ribinius kelio elementus.
Kelio išilginis profilis braižomas horizontaliuoju masteliu 1 : 2000
ir vertikaliuoju 1 : 100 arba 1 : 200 milimetriniame popieriuje. Pagal
kartografinės medžiagos horizontales kelio trasos linijoje nubrėžiamas
žemės paviršiaus profilis ir grafoje „žemės paviršiaus altitudės“ užrašomos
altitudės (4.1 pav.). Po to, vadovaujantis kelio išilginio profilio projektavimo principais, brėžiama kelio projektinė linija ir apskaičiuojami kelio
ruožų išilginiai nuolydžiai pagal šią formulę:
i=

h
⋅100% ,
L

(4.1)

čia h – tolygaus nuolydžio kelio ruožo pradžios ir galo altitudžių skirtumas, m. Šios altitudės nustatomos grafiškai pagal išilginio profilio
vertikalųjį mastelį;
L – kelio ruožo ilgis, m.
Išilginis kelio nuolydis turi būti kiek galima mažesnis dėl eismo
saugos, eksploatavimo išlaidų, energijos taupymo ir aplinkos teršimo,
tačiau dėl vandens nuleidimo – ne mažesnis kaip 0,3 %, jei leidžia reljefo
sąlygos. Siekiant mažiau pažeisti pakelių kraštovaizdį ir sumažinti kelio
tiesimo darbų išlaidas, išilginis profilis turi derėti prie reljefo,
Didžiausi leidžiami išilginiai nuolydžiai nurodyti 4.1 lentelėje.
Mažesnius nuolydžius gyvenamųjų vietovių prieigose galima numatyti
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4.1. pav. Kelio išilginis profilis

dėl ypatingų sąlygų – dėl didelio nemotorizuoto eismo ir dėl specifinių
eismo procesų automobilių sustojimo bei stovėjimo vietose.
Sankryžų zonose turėtų būti ne didesnis kaip 4 % nuolydis.
Tiesiamuose keliuose išilginio profilio projektinės linijos tiesių
lūžių vietose reikia rengti vertikaliąsias kreives, kai nuolydžių algebrinis
skirtumas 0,5 % (IIv, IIIv kategorijos keliuose – 2 %) ir didesnis.
Rekonstruojamuose (taisomuose) keliuose ekonomiškai pagrindus galima tiesių nejungti kreive, kai jų nuolydžių algebrinis skirtu43

mas mažesnis kaip: 1 % – I, II, III kategorijų keliuose, 2 % – IV, V, Iv
kategorijų keliuose ir 3 % – IIv, IIIv kategorijų keliuose.
Išgaubtos ir įgaubtos vertikaliosios kreivės. Vertikaliosioms kreivėms paprastai reikia naudoti kvadratines paraboles, artimas apskritimų
lankams. Siekiant projektinę liniją geriau pritaikyti prie vietovės, galima naudoti ir kitas kreivių rūšis (pvz., kubines paraboles, dvi kubines
paraboles su apskritiminės kreivės intarpu arba be jo, sudėtines kreives,
klotoides ir kt.). Kiekvienu atveju šie projektiniai elementai privalo
užtikrinti pakankamą matomumą.
Išgaubtas ir įgaubtas vertikaliąsias kreives reikia taip parinkti, kad
jos kartu su plano elementais sudarytų sklandžią erdvinę trasos liniją,
geras matomumo sąlygas ir būtų pritaikytos prie vietovės reljefo (4.1
lentelė). Jeigu rekonstruojant kelius taikomi spinduliai mažesni už norminius, reikia riboti važiavimo greitį.
4.1. lentelė. Ribiniai kelio išilginio profilio elementų dydžiai

Mažiausi
vertikaliųjų kreivių
spinduliai, m
įgaubtų
išgaubtų

Kelio
Ribiniai dydžiai priklausomai nuo greičių Vp km/h
išilginio
profilio 303) 40
50
60
70
80
90
100
120
elementai
Didžiausias 9,0 8,0 8,0
7,0
7,0
6,0
5,0
5,0
4,5
išilginis
1)
1)
6,0
5,0
nuolydis, %
Mažiausias
2)
0,3
išilginis
nuolydis, %
600 1000 1500 2500

3500

1)

1)

2000

300 1000 1200 1500
1)

300

1)

500

1)

900

5000

1)

5000

2500

3000

1)

2000

1)

2000

gyvenamųjų vietovių prieigose.
išimtiniais atvejais gali būti mažesnis nuolydis.
3)
vietinės reikšmės keliuose.
1)
2)

Apskaičiuotos reikšmės surašomos į 4.2 lentelę.
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4,5

10000 15000 20000

1)

4000
2000
1200

7000

140

4000

5000

6000

4.2. lentelė. Projektuojamo kelio nuolydžių skaičiavimas

Pk
0

H1, m
103,05

1+00
2+32
ir t. t.

H2, m
101,25

100,85

h, m

L, m

I, %

1,80

100

–1,8

0,40

132

–0,3

Dangos viršus turi būti aukščiau drėkinimo šaltinių – gruntinio
vandens arba atviro vandens telkinio, ilgiau kaip 20 parų trunkančio
aukščiausio lygio, atsižvelgiant į žemės sankasos gruntų jautrio šalčiui
klasę; 1,1 m, – kai gruntai F1 klasės; 1,5 m – F2; 2,1 m – F3. Kelio briaunos aukštis virš sniego dangos, nustatytos pagal daugiamečius stebėjimo
duomenis, užpustomuose ruožuose Iv kategorijos keliuose turi būti ne
mažesnis kaip 0,4 m.
Kelio sankasos briaunos aukštis virš skaičiuotino vandens lygio, įvertinus patvanką prie vandens pralaidų ir mažų tiltų, turi būti ne
mažesnis kaip 0,5 m, o patvenktų ir pusiau patvenktų pralaidų atveju – ne
mažesnis kaip 1,0 m.
Projektuojant išilginį profilį kalvotame reljefe, būtina atsižvelgti
į aplinkosaugos poreikius ir kraštovaizdį, techniniais ir ekonominiais
skaičiavimais pagrįstą žemės darbų apimčių balansą gretimuose pylimų
ir iškasų ruožuose.
Visais atvejais geriausia, kai apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio
apačia 20 cm aukščiau už pakelės žemės paviršių.
Apskaičiuotos nuolydžių reikšmės rašomos išilginio profilio grafoje
„Nuolydis ir vertikaliosios kreivės“ nurodant atstumą ir nuolydžio pobūdį:
nuolydžių reikšmės neturi viršyti maksimalių leistinų jų reikšmių (4.1
lentelė). 1 cm tikslumu apskaičiuojamos projektinės kelio ašies išilginio
profilio altitudės ir darbo aukščiai. Šios altitudės apskaičiuojamos visų
būdingųjų taškų (žemės paviršiaus ir projektinės linijos nuolydžio pasikeitimo taškuose, nuliniuose taškuose ir t. t.).
Projektinės altitudės skaičiuojamos pagal šią formulę:
H n = H n −1 ± i ⋅ L , m;

(4.2)
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čia Hn – skaičiuojamo taško altitudė, m;
Hn – 1 – taško, esančio prieš skaičiuojamąjį, altitudė, m. Pirma
altitudė nustatoma grafiškai;
i – nuolydis tarp taškų Hn ir Hn – 1;
L – atstumas tarp šių taškų, m.
Apskaičiuotos projektinės altitudės surašomos išilginio profilio grafoje „kelio viršaus altitudės“, o darbo aukštis (hd), jeigu su „+“ ženklu,
– virš nubrėžtos projektinės linijos, „–“ ženklu – žemiau šios linijos.
Jeigu projektinės linijos lūžio vietose algebrinis nuolydžių skirtumas Iv kategorijos kelių didesnis kaip 0,5 %, o IIv ir IIIv – 2%, projektuojamos vertikaliosios kreivės (4.2. pav.)
Apskaičiuotos reikšmės surašomos į 4.3 lentelę.
4.3 lentelė. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas

Pk
0
0 + 78
1 + 00
1 + 22
2 + 00
ir t. t.

L, m

±i

±h, m

78

–0,018

1,40

22

–0,018

–0,40

22

–0,003

–0,07

78

–0,003

–0,23

Hproj, m
103,05

Hžemės
101,60

±hd, m
+1,45

101,65

101,50

+0,15

101,33x

100,90

+0,43

101,18

11,52

+0,66

100,95

100,50

+0,45

Pastaba: x – Hproj. apskaičiuota pagal vertikaliųjų kreivių skaičiavimo metodiką.

Nuolydis „+“, kai projektinė linija kyla, „–“, – kai leidžiasi.
Vertikaliosios kreivės elementai apskaičiuojami taip:
α = ( ±i1 ) − ( ±i2 ) ;

(4.3)

T = R tg α / 2 ≈ R ( i1 − i2 ) / 2  , m; 

(4.4)

K = πRα / 180 ≈ R ⋅ ( i1 − i2 ) , m; 

(4.5)

B = T 2 / 2 R = K 2 / 8 R, m; 

(4.6)

čia i1 ir i2 – projektuojamo kelio ruožų išilginis nuolydis vieneto dalimis.
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4.2 pav. Vertikaliosios kreivės elementai: K – lanko ilgis; T – tangentė; B – bisektrisė; R
– spindulys; α – projektinės linijos lūžio kampas; i1, i2 – nuolydžiai

Kreivėje esančių piketų ir tarpinių taškų projektinės altitudės pagal
tangentės padėtį skaičiuojamos nuo kraštinių kreivės taškų priklausomai
nuo abscisės x ir ordinatės y pagal tokią formulę:
y = x 2 / 2 R .

(4.7)

Rekomenduojama tokia vertikaliųjų kreivių projektavimo tvarka:
nubraižyti kelio išilginį profilį tiesiomis linijomis, nustatyti atskirų ruožų
nuolydžius, apskaičiuoti altitudes, parinkti vertikaliųjų kreivių spindulius, nustatyti jų pagrindinius elementus bei patikslinti kreivių projektines altitudes.
Vertikaliųjų kreivių spindulius parinkti iš 4.1 lentelės.
Vertikaliųjų kreivių skaičiavimo elementus surašyti į 4.4 lentelę.
Apskaičiuotos vertikaliųjų kreivių reikšmės surašomos grafoje
„nuolydis ir vertikaliosios kreivės“ ir nubraižomos išilginiame profilyje.
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4.4 lentelė. Vertikaliųjų kreivių elementų skaičiavimai

Eil.
Lūžio
KP KG
Pk
± i1
± i2 i1 – i2
R
K T Bs
Nr
pobūdis
1 1+00 –0,018 –0,003 –0,015 3000 44 22 0,08 0+78 1+22
Pastaba: pateiktas vertikaliųjų kreivių projektavimo pavyzdys taikomas tada, kai i1 ir i2
skaitinės reikšmės apylygės, jeigu skiriasi, reikia projektuoti pagal sudėtingesnius metodus.
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5 PRATYBŲ DARBAS

DRENAŽO RINKTUVO HIDROLOGINIAI,
HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI
Užduotis: nustatyti drenų skersmenį.
Darbo eiga
1. Sudaryti drenažo rinktuvo išilginį profilį.
2. Atlikti drenažo tinklo hidrologinius ir hidraulinius skaičiavimus.
Drenažo rinktuvo profilis sudaromas milimetrinio popieriaus lape
1 : 2000 horizontaliu masteliu ir 1 : 100 vertikaliu masteliu. Profilis pradedamas kloti pažymint žemės paviršiaus aukščius ir atstumus. Aukščiai
pagal mastelį sužymimi nuo sąlyginės plokštumos (5.1 pav.).
Prieš projektuojant rinktuvo dugną, patikrinami ,,kritiškų“ sausintuvų (kertančių duobes, karjerus ar lomas, suprojektuotų ,,dirbtiniu
nuolydžiu“ ir kt.) gylius jų jungimo į rinktuvą vietose.
Rinktuvo gylį (hr) bet kuriame taške galima nustatyti taip:
hr = hs + hd + hn + hi;

(5.1)

čia hs – sausintuvo gylis (1,0 arba 1,30 m priklausomai nuo dirvožemio);
hd – durpyno viršaus suslūgimas;
hn – aukštis, reikalingas sausintuvo minimaliam nuolydžiui sudaryti;
hį – aukštis, reikalingas sausintuvui su rinktuvu sujungti
(h1 = 0,05–0,10 m).
Taip skaičiuoti rinktuvo gylį reikėtų ties kiekvienu sausintuvu,
tačiau praktiškai taip skaičiuojama esant ,,nepatogiausiems“ sausintuvams, turintiems mažiausią natūralų nuolydį.
Pažymimi apskaičiuoti rinktuvo gyliai ties ‚,nepatogiausių‘‘ sausintuvų įjungimo vietomis pažymimi išilginiame profilyje ir, atsižvelgdami
į jų padėtis, projektuojamas rinktuvo dugnas. Paprastai rinktuvo dugno
linija projektuojama apytiksliai lygiagrečiai žemės paviršiaus linijai,
todėl ji gali būti laužyta. Apskaičiuojamas kiekvienos tokios atkarpos
dugno nuolydis (0,1 % tikslumu) ir projektinio dugno aukščiai. Nuolydis
apvalinamas iki patogaus skaičiaus.
Pirmiausia projektuojami šoniniai rinktuvai ir tik vėliau – pagrindinis. Rinktuvo žemupyje nubraižomas griovio, į kurį įjungtas rinktu49

vas, skersinis profilis, pažymint griovio pavadinimą, piketą, vegetacijos
periodo 10 % tikimybės vidutinio vandens lygio ir griovio dugno altitudes.
Drenažo sistemose projektuojama žiotys, šuliniai, vandens nuleistuvai, filtrai, įtekėjimo antgaliai.
Drenažo žiotys skirtos drenažo rinktuvams ir atskiriems sausintuvams sujungti su grioviu arba lataku. Jas sudaro neperforuotas plastikinis
vamzdis, vandens nuleidimo latakas ir tvirtinimo priemonės. Didesnio
skersmens (≥ 160 mm) žiotyse įrengiamos specialios grotelės.
Hidrauliškai neskaičiuojamuose grioviuose (griovio skaičiuojamasis
maksimalus debitas mažesnis kaip 0,5 m3/s) žiočių vamzdžio dugnas
projektuojamas 30 cm virš griovio dugno.
Hidrauliškai skaičiuojamuose grioviuose rinktuvų drenažo žiočių
vamzdžio dugnas projektuojamas 10 cm aukščiau vegetacijos periodo 10 % tikimybės vidutinio vandens lygio nuvedamajame griovyje,
bet ne žemiau, kaip 30 cm virš griovio dugno. Drenažo žiotys vietoje
pažymimos melioraciniu PE stulpeliu, statomu ties griovio viršutine
briauna 0,3 m atstumu nuo drenažo žiočių ašies. Stulpelio aukštis virš
žemės paviršiaus – 1,2 m.
Vandens greitis yra ribojamas minimalaus ir maksimalaus greičio.
Kai vandens greitis drenose per didelis, vanduo grunto daleles gali įnešti į
vamzdžius (sufozija), o kai per mažas, – vyksta dumblėjimas. Maksimalus
sausintuvų nuolydis neturi būti didesnis kaip 6 %. Optimalus sausintuvų
mineraliniuose gruntuose nuolydis – 0,6 %, minimalus – 0,4 %. Minimalus rinktuvų nuolydis priemolio, molio ir durpiniuose gruntuose – 0,2 %,
o smėlio, priesmėlio ir dulkiniuose gruntuose – 0,3 %.
Drenažo tinklo hidrologiniai skaičiavimai. Skaičiavimais nustatomi
nuotėkio moduliai ir debitai. Modulių reikšmės nėra pastovūs dydžiai,
kadangi nuotėkio modulių dydžius sąlygoja klimatinės, geologinės bei
hidrogeologinės sąlygos, dirvožemių granuliometrinė sudėtis, sausinimo
intensyvumas ir pan.
Atmosferinio maitinimo drenažo skaičiuojamieji debitai Qa nustatomi pagal 5.1 lentelėje nurodytus drenažo nuotėkio modulius q:
Qa = q ⋅ A ,
čia A – drenuojamas plotas, ha.
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(5.2)
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5.1 pav. Drenažo rinktuvo išilginis profilis

5.1 lentelė. Projektiniai drenažo nuotėkio moduliai q, l/s · ha

Dirvožemis
Priemolis, molis
Priesmėlis, smėlis, durpės

Drenažo nuotėkio modulių zonos
A-1
A-2
B-1
B-2
0,8
0,7
0,6
0,5
0,9
0,8
0,7
0,6

Pastaba. Drenažo nuotėkio modulių zonos parodytos 2.3 paveiksle.

Hidrauliniai skaičiavimai. Drenažo rinktuvų skersmenys nustatomi
hidrauliniais skaičiavimais pagal sąlygą, kad maksimalus skaičiuojamasis debitas Qa rinktuvo būtų praleistas neslėginiu režimu. Hidrauliniai
skaičiavimai atliekami panaudojant specialias lenteles arba nomogramas.
Wavin drenažo plastikiniams vamzdžiams hidrauliškai skaičiuoti
sudaryta nomograma (5.2 pav.).
Nomograma sudaryta remiantis tokia formule:
Qh = v ⋅ w ;

(5.3)

čia Qh – hidraulinis debitas, m3/s;
v – vandens greitis drenose, m/s;
π⋅d2
w – drenų skersplotis, m2, w =
;
4
d – drenų skersmuo, m.
Keraminių vamzdžių pralaidumas nustatomas pagal 5.2 lentelę.
Turint hidraulinį debitą nustatomas plotas, iš kurio drenažu surinktas vanduo galės būti nuvestas paimto skersmens rinktuvu:
A = 1000

Qh
,
q

(5.4)

čia A – drenažo sistemos dalinis plotas, ha;
Qh – hidraulinis debitas, m3/s;
q – projektinis drenažo nuotėkio modulis, l/s · ha.
Jei drenažo sistemos plotas yra didesnis negu apskaičiuotas, didiname drenažo rinktuvo skersmenį ir skaičiuojame toliau iki rinktuvo
žiočių.
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5.2 pav. Nomograma Wavin plastikinių vamzdžių skersmenims nustatyti

Drenažo rinktuvo hidrauliniai skaičiavimai atliekami rinktuvo
pradžioje ir gale, nuolydžio pasikeitimo ir šoninių rinktuvų įjungimo
vietose. Pradžioje rinktuvo skersmuo būna mažiausias (išskyrus tuos atvejus, kai nuolydis 0,2 %).
Skaičiavimų rezultatai surašomi į 5.3 lentelę.

53

5.2 lentelė. Keraminių vamzdžių rinktuvų maksimalus pralaidumas l/s

Rinktuvo
nuolydis, %
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

75
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,3
2,5
2,7
2,9
3,3
3,6
3,9
4,2
4,4
5,0
5,6
6,0
6,5
6,9
7,3

100
1,2
1,7
2,2
2,6
3,0
3,3
3,7
4,0
4,3
4,8
5,3
5,8
6,3
6,6
7,3
8,0
8,6
9,2
9,7
10,0
12,0
13,0
13,9
14,8
15,6

Rinktuvo skersmuo, mm
125
150
2,6
4,7
3,6
6,3
4,4
7,7
5,2
9,5
5,9
10,0
6,5
11,0
7,1
11,9
7,6
12,7
8,1
13,5
9,1
15,0
9,9
16,3
10,7
17,6
11,4
18,7
12,1
19,8
13,4
21,8
14,5
23,7
15,6
25,4
16,6
27,0
17,6
28,5
19,6
31,9
21,7
35,0
23,4
37,9
25,1
40,5
26,6
43,0
28,1
45,3

175
7,6
10,0
12,0
13,8
15,4
16,8
18,2
19,4
20,6
22,8
24,7
26,6
28,3
29,9
32,9
35,6
38,2
40,5
42,8
47,9
52,5
56,8
60,7
64,1
67,9

200
11,4
14,8
17,6
20,1
22,3
24,3
26,2
27,9
29,6
32,6
35,4
38,0
40,4
42,6
46,8
50,7
54,3
57,6
60,8
68,1
74,6
80,6
88,2
91,5
96,4

Pastaba. Patamsintoje lentelės dalyje kursyvu nurodyti rinktuvo pralaidumai atitinka
vandens greičius, didesnius kaip 1,5 m/s. Šioje zonoje keraminių vamzdžių naudojimas
apribotas
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5.3 lentelė. Rinktuvų hidraulinių skaičiavimų duomenys

SauRinktuvo
Sistesinamos pavamas
pikeNr. diniplotas,
tas
ha
mas
1
2
3
4
3
a 1+56
0+00

Rinktuvo ilgiai paNuoDebitas, l/s Projekgal skersmenis, m
tėkio
tinis
moduhidro- hidrau- nuolylis,
65 80 113 145
loginis linis dis, %
l/s∙ha
5
6
7
8
9 10 11 12

Drenažo rinktuvams naudojami gofruoti perforuoti 75–200 mm
išorės arba 65–180 mm vidaus skersmens apvynioti filtruojančia
medžiaga ir lygūs neperforuoti 250–400 mm (mažesnio skersmens naudojami tik specialiose sąlygose – tarp želdinių, prie tvenkinių ir kt.) plastikiniai vamzdžiai bei jų montavimo fasoninės dalys.
Mineraliniuose (molio, priemolio ir priesmėlio) dirvožemiuose normaliose sąlygose sausintuvams taikomi 63 mm išorės arba 50 mm vidaus
skersmens gofruoti perforuoti apvynioti filtruojančia medžiaga plastikiniai vamzdžiai.
Nustačius viso rinktuvo vamzdžių skersmenis ir ilgius, jie pažymimi
plane ir profilyje.
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6 PRATYBŲ DARBAS

VANDENS NUVEDIMO NUO KELIO
PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMAS
Užduotis: suprojektuoti vandens nuleidimo priemones.
Darbo eiga
1. Suprojektuoti kelio žemės sankasą, kelio dangą.
2. Suprojektuoti vandens nuleidimo priemones.
3. Suprojektuoti pasirinktame pikete skersinį kelio profilį.
Projektuojant kelio žemės sankasą, reikia atsižvelgti į gamtines
sąlygas, esamos ekologinės padėties ir vertingų žemių išsaugojimą,
automobilių kelių kategoriją, kelio dangos konstrukciją.
Vietinės reikšmės keliai dažniausiai projektuojami pagal tipinius
sprendinius, t.y. pagal pylimų aukščius ir iškasų gylius. Parinkti pylimų
ar iškasų tipai įrašomi „kelio išilginio profilio“ grafoje „sankasos tipas“
(6.1 pav., 6.2 pav.).
Žemės sankasą ant silpnų pagrindų, aukštus pylimus ir gilias iškasas (gilesnes kaip ±12 m) reikia rengti pagal individualius projektinius
sprendinius.
Žemės sankasai įrengti geriausiai pagal jautrį šalčiui tinka F1 klasės
gruntai, jeigu gruntai F2 ir F3 klasių, tai reikia numatyti priemones kelio
dangai apsaugoti nuo žalingo šalčio poveikio (6.1 lentelė).
Kartu su žemės sankasa reikia projektuoti ir vandens nuleidimo
priemones (vandens pralaidas, kelio ir jo juostos drenažą, paviršinio vandens nuleidim priemones ir kt.).
6.1 lentelė. Gruntų grupių klasifikacija pagal jautrį šalčiui

Jautrio
šalčiui
klasė
F1
F2
F3

Gruntų jautris šalčiui

Gruntų grupės

ŽG, ŽB, ŽP, SG, SB, SP, ŽD*, ŽM*, SD*,
SM*
mažai ir vidutiniškai jautrūs ŽD, ŽM, SD, SM, MR, OH, OK, OM
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, DL, DV, DR, ML,
labai jautrūs
MV, OD
nejautrūs

Pastaba. Žvaigždute pažymėtų gruntų grupių priskyrimą F1 klasei rekomenduojama patikrinti pagal grunto smulkiųjų dalelių (d ≤ 0,063 mm) ir rūšiuotumo koeficientą Cu.
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6.1 pav. Kelio pylimų tipai mineraliniuose gruntuose: a – iki 1 m aukščio pylimas iš
privežamo arba pristumiamo grunto; b – 1–6 m aukščio pylimas iš privežamo arba pristumiamo grunto; c – iki 1 m aukščio pylimas, supilamas iš šoninių kelio griovių, kai
skersinis nuolydis < 1 : 20; d – iki 1 m aukščio pylimas šalia melioracijos griovio, kuriam
supilti naudojamas griovio gruntas

Galimų sankasos išplovimų vietose (įgaubtų vertikaliųjų kreivių
viršūnėse, didesniame kaip 3 % išilginiame nuolydyje, aukštesniuose
kaip 4 m pylimuose ir kitur) reikia numatyti priemones vandeniui nuo
važiuojamosios dalies nuleisti. Šios priemonės gali būti laikinos, kol susiformuos tvirta velėninė danga žolėmis apsėtuose šlaituose. Pylimų ir
iškasų šlaitus reikia tvirtinti:
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žolėmis apželdinant ant šlaitų užpiltą dirvožemio sluoksnį;
velėnavimu, kai galima panaudoti vietinę velėną;
specialiais geosintetiniais gaminiais;
monolitiniu betonu, surenkamomis gelžbetoninėmis arba betoninėmis plokštėmis, akmenų sąvarta ir kitomis medžiagomis.
Derlingąjį dirvožemį reikia pašalinti nuo viso rengiamos žemės
sankasos ploto.
Vandens nuleidimas. Paviršiniam vandeniui iš pakelių nuleisti projektuojama:
• paviršiaus lyginimas;
• pakelės grioviai;
• vandens nuleidimas vandens nuleistuvais į drenažo rinktuvus;
• vandens pralaidos kelyje.
Pakelės paviršiaus lyginimas taikomas tuo atveju, kai jos žemės
paviršius yra smulkiai banguotas. Lyginant sudaromas pastovus, ne
mažesnis kaip 0,3 %, išilginis nuolydis link griovio, pralaidos arba vandens nuleistuvo.
Pakelės grioviai taikomi ilguose be nuolydžio pakelės ruožuose.
Projektuojami tokių parametrų pakelės grioviai: minimalus dugno plotis
– 0,6 m (kasamų greideriu – 0,1 m), šlaitų koeficientas ne mažesnis kaip
1,5, gylis – ne mažesnis kaip 0,3 m. Pakelės griovių dugno minimalus
nuolydis 0,3 %. Pakelių vandens nuleidimas į drenažo rinktuvus projektuojamas stambiai banguotose pakelėse, kai arti nėra nuleidžiamųjų
griovių. Vandens nuleistuvai pakelėse išdėstomi taip, kad vanduo
pakelės paviršiumi tekėtų ne toliau kaip 100 m atstumu, o vandentakos įsigilinimas nebūtų didesnis kaip 40 cm. Vandeniui nuo vandens
nuleistuvų į nuleidžiamuosius griovius nuleisti, esant galimybei, taikomi
autonominiai rinktuvai.
Nuleidžiant vandenį iš intensyvaus eismo kelių (kai eismas viršija
2000 automobilių per parą) pakelės, prie autonominių rinktuvų žiočių turi
būti projektuojami vandens apvalymo statiniai (infiltracinės aikštelės,
žolių filtrai ir panašiai).
Pralaidos paviršiniam vandeniui praleisti per kelio sankasą projektuojamos tuo atveju, kai vandentakos baseino plotas kalvotame reljefe
didesnis kaip 5 ha, lygumose – didesnis kaip 8 ha.
Į kelio griovius turi nutekėti paviršinis vanduo nuo kelio
važiuojamosios dalies, kelkraščių, sankasos šlaito ir greta esančios kelio
•
•
•
•
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6.2 pav. Kelio iškasų tipai: a – iki 1 m gylio iškasa, kai skersinis nuolydis < 1 : 20; b – iškasa iki 3 m gylio be papėdės bermų,
kai skersinis nuolydis < 1 : 20; c – 4–6 m gylio iškasa su papėdės bermomis, kai skersinis nuolydis < 1 : 20; d – iškasa-pylimas
1 : 20–1 : 5 nuolydžio šlaituose

juostos arba į pakeles (jei nepažeidžiami žemių naudotojų interesai) arba
į uždarą vandens nuleidimo sistemą.
Apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį reikia nusausinti, pratęsiant jį iki
žemės sankasos šlaito, arba drenažu, kartu sausinant, kai reikia, iškasos
šlaitus.
Vandens nuleidimo įrenginių matmenis reikia nustatyti atlikus
hidrologinius ir hidraulinius skaičiavimus, atsižvelgiant į projektinių
debitų viršijimo tikimybes (6.2 lentelė). Kelio griovio mažiausi parametrai: dugno plotis – 0,5 m, nuolydis – 0,5 % (išimtiniais atvejais 0,3 %),
šlaito koeficientas – 1,5, gylis – 0,3–0,6 m. Nuo kelio griovio dugno iki
apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio apačios turi būti ne mažiau kaip
0,2 m.
Aukštesnėje pakelės su skersiniu nuolydžiu pusėje, kai numatomas
didesnis vandens pritekėjimas skersine kryptimi, prie iškasų reikia rengti
atkalnės griovius. Mažiausi griovio matmenys: dugno plotis – 0,3 m, gylis – 0,3–0,5 m.
Kelio griovių sutvirtinimo būdus reikia nustatyti atsižvelgiant į projektinius vandens debitus, tėkmių greičius ir gruntus, tačiau apytiksliai
sutvirtinimo būdas nustatomas pagal griovio dugno išilginį nuolydį: iki
1 % – apsėjimas; 1–3 % – velėnavimas, skalda; 3–5 % – grindimas; 5 %
ir daugiau – slenksčiai; greitvietės.
6.2 lentelė. Projektinių debitų viršijimo tikimybė

Statiniai
Maži tiltai ir vandens pralaidos,
kelio pylimai tiltų prieigose
Kelio ir atkalnės grioviai
Kiti vandens nuleidimo įrenginiai
(skersiniai grioviai)
1)

Kelio
kategorija

Projektinių debitų
viršijimo tikimybė, %

IV, V

31)

IV–IIIV

5

III

3

IV, V, IV–IIIV

5

AM, I, II

3

IV, V, IV–IIIV

10

Techniškai ir ekonomiškai pagrindus, leidžiama debitų tikimybė 2 % vietoje 1 %,
3 % – vietoje 2 %, 5 % – vietoje 3 %.

Kelio griovio nuolydžiai, dugno altitudės apskaičiuojami taip, kaip
ir kelio – pagal 4.1 ir 4.2 formules – bei užrašomos atitinkamose kelio
išilginio profilio grafose.
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Jei kelio griovių gretimų ruožų nuolydžiai profilyje keičia savo
pobūdį iš „–“ į „+“, tai toje vietoje reikia projektuoti susikaupusio vandens pašalinimo įrenginį. Dažniausiai tokiose vietose projektuojami
paviršinio vandens nuleistuvai arba vandens pralaidos.
Pralaidos keliuose projektuojamos tose vietose, kur nedidelis
debitas, nėra ledonešio, tinkamas gruntas statybos vietoje. Pralaidos
projektuojamos iš gelžbetoninių, plastmasinių bei plieninių gofruotų
medžiagų. Minimalus apvalių gelžbetoninių vamzdžių skersmuo – 0,4 m
(nuovažos), maksimalus – 1,6 m. pralaidoms apžiūrėti, valyti ir remontuoti jų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip:
0,5 m, kai pralaidos ilgis iki 10 m;
0,8 m, kai pralaidos ilgis iki 1,5 m;
1,0 m, kai pralaidos ilgis iki 30 m.
Pralaidų ilgiai be antgalių ilgio.
Vandens pralaidoms apsaugoti nuo neigiamo poveikio užpilamo
grunto sluoksnio storis nuo pralaidos viršaus iki dangos viršaus turi būti
ne mažesnis kaip 0,8 m (tipinėse nuovažose – ne mažesnis kaip 0,5 m).
Pralaidos vamzdžių ilgiai apskaičiuojami pagal formulę:
L = B + 2mH p ,

(6.1)

čia B – kelio viršaus plotis, m;
m – kelio pylimo šlaito koeficientas;
Hp – kelio pylimo aukštis, matuojamas nuo pralaidos vamzdžio
viršaus, m.
Suprojektuoti vandens nuleidimo įrenginiai pažymimi kelio išilginiame profilyje ir plane sutartiniais ženklais ir šifrais.
Kelio danga. Kelio danga turi užtikrinti projektinį greitį, saugų
eismą per ekonomiškai pagrįstą laiką ir atitikti techninius reikalavimus
(atitinkamo stiprio, lygi, šiurkšti ir t. t.).
Dangos konstrukciją ir dangos tipą reikia parinkti atsižvelgiant į
eismo intensyvumą, jo sudėtį, kelio kategoriją, klimatines ir gruntinesgeologines sąlygas, taip pat į vietinių statybinių medžiagų buvimą.
Dangų konstrukcijos gali būti parinktos standartinės arba taikant specialius skaičiavimo metodus arba (6.3 lentelė).

61

6.3 lentelė. Vietinių kelių žvyro ir asfaltbetonio dangų konstrukcijos

Apsauginio šalčiui
Asfaltbetonio
Žvyro dangos (pagrinŽemės sanka- atsparaus sluoksnio do) sluoksnio storis, cm dangos storis,
storis, cm
cm
sos gruntų
Kelių kategorijos
jautris šalčiui
Iv
IIv
IIIv
Iv
IIv
IIIv
Iv, IIv
pylimai
25
25
20
F2
iškasos
30
25
25 20(25) 18(20) 16(20)
6
pylimai
30
30
25
F3
iškasos
35
30
25
(...) – žvyro pagrindo sluoksnių storiai po asfaltbetonio danga

Kai viršutinį žemės sankasos sluoksnį sudaro šalčiui jautrūs gruntai, tai dangos konstrukcijos apatinis sluoksnis turi būti rengiamas
kaip apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, kurio storis nustatomas pagal 6.4 lentelę. Šiam sluoksniui įrengti vartojami gruntai arba gamtinių
mineralinių medžiagų mišiniai pagal LST 1331:2002 (Lietuvos ..., 2002)
(smėlis, žvyras, jų mišiniai), kurių filtracijos koeficientas turi būti ne
mažesnis kaip 1 m/d, o smulkesnių dalelių kaip 0,063 mm turi būti iki
7 % mišinio masės.
Kai žemės sankasos viršus įrengtas iš nejautrių šalčiui gruntų,
klojant žvyro dangą vietinės reikšmės keliuose apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis gali būti neįrengiamas (6.3 pav.).
Kelio dangai naudojami:
- plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai. Apatiniam dangos
sluoksniui – 0/32 ir 0/45mišiniai;
- profiliuojamam (viršutiniam) sluoksniui – 0/22 mišiniai.
Dangos mišinio granuliometrinė sudėtis turi atitikti optimalią žvyro
granuliometrinę sudėtį (Automobilių ..., 2001).
Gali būti naudojama skaldos danga iš gruntų, pvz., žvyrsmėlio, sustiprinto cementu, kalkėmis arba kitais rišikliais, bei asfaltbetonio danga
(0/11-V; 0/11-M; 0/16-Vn; 0/16-Vžv markių), betono ir kt.
Parinkta kelio dangos konstrukcija užrašoma kelio išilginio profilio grafoje – „dangos tipas“, ir milimetriniame A4 formato popieriuje
(M 1 : 50) braižomas kelio skersinis profilis, pažymint visus matmenis ir
altitudes. Piketas pasirenkamas savo nuožiūra.
Skersiniai kelio profiliai. Tiesiant naujus ir rekonstruojant esamus
kelius reikia taikyti tipinius skersinius profilius (6.4 lentelė).
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6.3 pav. Žvyro dangos konstrukcija: 1 – su apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu; 2 – kai žemės sankasos viršus yra iš
nejautrių šalčiui gruntų

6.4 lentelė. Kelio skersinio profilio parametrai

Parametro pavadinimas ir matavimo vienetas
Eismo juostų skaičius, vnt.
Važiuojamosios dalies plotis, m
Kelkraščių plotis, m
Kelio viršaus plotis, m

Iv
2
6,0
2×1,00
8,0

Kelio kategorija
IIv
1
4,5
2×1,0
6,5

IIIv
1
3,5 ir 4,5
2×1,0
5,5 ir 4,5

Pastaba. IIIv klategorijos keliai, skirti naudotis 2–3 ūkininkams, projektuojami 4,5 m
viršaus pločio ir be kelkraščių.

Kelio plotis prieš tiltą ar viaduką ir už jų, ne trumpesnėje kaip 10 m
ilgio atkarpoje, turi būti 0,5 m į abi kelio puses didesnis už atstumą tarp tilto ar viaduko. Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis tiesėse ir kreivėse
turi būti 2,5 % (žvyro dangų – 3 %), o didžiausias kreivėse priklausomai
nuo greičių – 4% , išimtiniais atvejais – 6 % (6.5 lentelė).
6.5 lentelė. Viražų nuolydžiai

Kreivių spinduliai
plane, m
Nuo 700 iki 600
Nuo 600 iki 500
Nuo 500 iki 400
Nuo 400 iki 300
Nuo 300 iki 250
Nuo 250 iki 200
Nuo 200 iki 125
Nuo 125 iki 100
Nuo 100 iki 60
Nuo 60 iki 30

Skersinis važiuojamosios dalies nuolydis viraže, %, kai
projektinis greitis Vp, km/h ne mažesnis kaip
60
50
40
30
–
–
–
–
2,5
–
–
–
2,5–3,0
–
–
–
3,0–3,5
2,5
–
–
3,5–4,0
2,5–3,0
2,5
–
4,0–(5,0)
3,0–3,5
2,5–3,0
–
(5,0–6,0)
3,5–4,0
3,0–3,5
–
–
(5,0–6,0)
3,5–4,0
2,5–3,0
–
–
4,0–(6,0)
3,0–4,0
–
–
(6,0)
4,0–(6,0)

Pastaba. (...) Taikoma išimtiniais atvejais.

Projektuojant IIIv kategorijos (5,5 ir 4,5 viršaus pločio) kelius projektuojamos ir transporto prasilenkimo aikštelės (apylankos) su tokia
pačia kaip ir važiuojamosios dalies danga. Jos rengiamos taip, kad būtų
matomos, bet ne rečiau kaip kas 0,5 km. Aikštelės plotis – 2,5 m, ilgis
– ne mažesnis kaip 15 m, perėjimas nuo aikštelės į važiuojamąją dalį
– ne mažesnis kaip 15 m. Pagal galimybes prasilenkimo aikštelėse rengiamos ir nuovažos. Jos pažymimos specialiu ženklu plane ir išilginiame
profilyje.
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Skersiniai kelkraščių nuolydžiai turi būti 2,5–3,0 %, kai tvirtinami
mineralinėmis medžiagomis su rišikliais; 6 %, – kai tvirtinami skalda
arba žvyru; 8–10 %, – kai tvirtinami apželdinant žole.
Esant pereinamosioms kreivėms, viražų atlankos daromos ties jų
ribomis, jeigu nenaudojamos pereinamosios kreivės, tai pusė viražo atlankos rengiama tiesėje, kita pusė – kreivėje. Važiuojamąją dalį kreivėse
reikia paplatinti kaip nurodyta 6.6 lentelėje. Pereiga į paplatinamą dangą
atliekama ties viražo atlankos ribomis, iš vidinės kreivės pusės.
6.6 lentelė. Važiuojamosios dalies platinimai kreivėse m

Kreivės spindulys R
30
40
50
60
70
80
100

Kelio kategorija
Iv
2,10
1,60
1,30
1,10
0,90
0,80
0,60

IIv
1,30
1,00
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

Kelio kategorija

Kreivės spindulys R

Iv
0,50
0,50
0,40
0,40
0,30
0,30

120
125
150
175
200
250
300

IIv
0,30
0,30
0,30

Nuovažos. Nuovažos į ūkinius objektus, lauko kelius ir sodybas rengiamos pagal tipinius projektinius sprendinius. Kai nuovažos rengiamos
į esamus kelius be dangos, mažiausi nuovažų ilgiai su danga turi būti
kaip nurodyta 6.7 lentelėje. Šiuo atveju nuovaža ties posūkių ribomis turi
būti su pagrindinio kelio danga, o likusi atkarpa – su žvyro danga.
6.7 lentelė. Nuovažų dangų ilgiai

Nuovažų dangų ilgiai, m

Kelio
kategorija

IIv, IIIv kelius

ūkinius objektus

lauko kelius, sodybas

I–III

50

30

20

IV, V

25

20

15

Nuovažų įrengimo vietos parenkamos pagal jų svarbą, eismo saugu-mą, atsižvelgiant į eismo greitį pagrindiniame kelyje:
- kai Vs ≤ 50 km/h, nuovažų skaičius neribojamas;
- kai 50 km/h < Vs< 90 km/h, nuovažų skaičių reikia kiek galima
riboti;
- kai Vs > 90 km/h, nuovažos leidžiamos ne dažniau kaip kas
0,5 km ir jos turi būti gerai matomos.
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Signaliniai stulpeliai. Signaliniai stulpeliai skirti pažymėti išoriniam
kelkraščių kraštui, kad jis būtų geriau matomas tamsiuoju paros metu
ir esant blogoms meteorologinėms sąlygoms. Signaliniais stulpeliais
žymimos pralaidų vietos, sankryžos, nuovažos ir kt.
Signalinių stulpelių aukštis – 0,9 m nuo dangos paviršiaus, jie statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje 0,10–0,20 m atstumu nuo kelio
briaunos. Vietinės reikšmės keliuose statomi nuovažose (po vieną stulpelį
iš abiejų pusių), ties vandens pralaidomis (po 2 stulpelius iš abiejų kelio pusių). Vietinės reikšmės keliuose dažniausiai statomi gelžbetoniniai
stulpeliai.
Kelio ženklai. Siekiant saugaus transporto eismo, projekte būtina
numatyti vietas kelio ženklams pastatyti pagal „Kelių eismo taisykles“.
Nuo kelio briaunos į abi puses nustatoma kelio sanitarinės apsaugos
zona.
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7 PRATYBŲ DARBAS

DRĖKINIMO REŽIMO NUSTATYMAS
Užduotis: nustatyti žemės ūkio kultūrų laistymo režimą.
Darbo eiga
1. Apskaičiuoti efektyviuosius kritulius.
2. Apskaičiuoti suminį išgaravimą.
3. Apskaičiuoti dirvožemio optimalios drėgmės ribines reikšmes.
4. Grafiniu analitiniu būdu nustatyti skaičiuojamos žemės ūkio
kultūros drėkinimo režimą.
Lietuvos Respublikos teritorija priklauso vidutinio klimato zonai.
Čia iš vienos pusės klimatą veikia Atlanto vandenynas ir Baltijos jūra,
o iš kitos – žemynas. Todėl Respublikoje vyrauja nepastovus, dažnai
besikeičiantis oras. Pagal iškrintančių kritulių kiekį jos teritorija priklauso drėgmės pertekliaus zonai. Nepaisant to, sausringais tam tikrų metų
vegetacijos laikotarpiais dirvožemyje, ypač lengvos granuliometrinės
sudėties, trūksta drėgmės. Tai atsitinka dėl labai nevienodo kritulių pasiskirstymo ne tik tam tikrais metais, bet ir per vienerius metus. Nuokrypos nuo daugiamečių kritulių vidurkių mėnesiais siekia ±100 %.
Drėkinamuose plotuose sausringais laikotarpiais dirvožemio drėgmės
atsargos papildomos laistant. Svarbu palieti žemės ūkio kultūras, kai
joms drėgmės pradeda trūkti, neleisti dirvožemiui perdžiūti. Tam reikia
apskaičiuoti, kiek vandens reikės tam tikru laiku žemės ūkio kultūroms
lieti, atsižvelgiant į meteorologines ir dirvožemio sąlygas bei augalų rūšį,
t. y. nustatyti drėkinimo režimą. Drėkinimo režimą apibūdina liejimo ir
drėkinimo normos, liejimo terminai ir trukmė.
Žemės ūkio kultūros normaliai vystosi ir auga tik tada, kai dirvožemyje yra tam tikras optimalus vandens bei oro santykis. Vegetacijos metu
augalai suvartoja vandens nevienodai. Kiekvienas augalas turi tam tikrą,
tik jam vienam būdingą vystymosi laikotarpį, kurio metu jis suvartoja
daugiausia vandens. Vegetacijos metu daržovės, kaip nė viena kita kultūra,
jautriai reaguoja į drėgmės trūkumą. Šį jautrumą lemia palyginti silpna
šaknų sistema ir didelis vandens atsargų eikvojimas transpiracijai. Pagal
šaknų sistemos išsivystymą daržovės skirstomos į dvi grupes (7.1 pav.).
Liejant dirvožemio drėgmė padidinama iki didžiausios leistinosios
ribos. Vandens kiekis 1 ha palieti vieną kartą vadinamas liejimo norma ir
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7.1 pav. Daržovių šaknų išsivystymo schemos

išreiškiamas m3/ha. Liejimo normą taip pat galima matuoti vandens, tolygiai paskirstyto laistomos žemės paviršiuje, sluoksnio storio milimetrais.
Sluoksnio storį, išreikštą milimetrais, padauginę iš 10, gauname vandens
kiekį kubiniais metrais į hektarą.
Vegetacijos laikotarpiu liejama kelis kartus. Visų liejimo normų
suma, arba vandens kiekis, kurio reikia vegetacijos laikotarpiu 1 ha drėkinti, vadinama drėkinimo norma.
Liejimo terminai – tai datos, kai, dirvožemio drėgmei sumažėjus
iki mažiausios leistinos ribos, plotą reikia pradėti laistyti.
Liejimo trukmė – tai laikotarpis, per kurį reikia palieti atitinkamus
sėjomainos laukus.
Meteorologiniai veiksniai Respublikoje įvairiais metais labai skiriasi, be to, jie yra skirtingi įvairiose vietovėse ir tais pačiais metais, todėl
iš anksto tiksliai numatyti drėkinimo režimą neįmanoma. Jį galima tik
apytiksliai prognozuoti matematiniais prognozavimo metodais. Pagal
daugiamečių stebėjimų duomenis prognozuojamas tam tikros tikimybės
drėkinimo režimas vadinamas projektiniu drėkinimo režimu. Jo reikia
projektuojamų drėkinimo sistemų įrenginių parametrams parinkti,
drėkinimui reikiamam vandens tūriui apskaičiuoti.
Drėkinimo režimas priklauso ne tik nuo meteorologinių sąlygų, bet
ir nuo drėkinamų augalų įvairovės, rūšių. Drėkinimo režimui nustatyti
plačiausiai naudojamas dirvožemio vandens balanso metodas. Drėkinimo
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režimas skaičiuojamas sausringos vasaros meteorologinėmis sąlygomis,
t. y. kada kritulių kiekis augalų vegetacijos laikotarpiu atitinka 75–80 %
hidrologinę tikimybę. Taip pat reikia atsižvelgti ir į oro temperatūros
svyravimą, augalų biologines savybes ir jų vandens poreikius (suminį
garavimą), drėkinamų dirvožemių fizikines savybes. Drėkinimo režimas
skaičiuojamas pagal 7.1 lentelėje pateiktus duomenis. Skaičiavimams
reikalingi duomenys (krituliai, oro drėgmės deficitas) imami iš artimiausios meteorologinės stoties ir iš ūkio (apie dirvožemius, auginamas
kultūras). Dirvožemio vandens balansas skaičiuojamas kas dekadą, nuo
vegetacijos pradžios iki pabaigos.
Efektyvių (įsisunkusių) kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal
formulę:
H ef = 10µH ,

(7.1)

čia Hef – efektyvūs krituliai, m3/ha;
µ – kritulių vandens įsisunkimo koeficientas;
H – krituliai, mm.
Dirvožemio aktyviojo sluoksnio vandens atsargos apskaičiuojamos
pagal formulę:
W = 100 h γ a ,

(7.2)

čia W – vandens atsargos, m3/ha;
h – dirvožemio aktyviojo sluoksnio storis, m;
γ – dirvožemio tūrio masė, t/m3;
a – dirvožemio aktyviojo sluoksnio drėgnumas, %.
Suminis išgaravimas apskaičiuojamas pagal formulę:
E = 10 K (0, 5∑ d + 7) ,

(7.3)

čia E – suminis išgaravimas, m3/ha;
K – skaičiuojamos ž.ū. kultūros biologinis koeficientas (7.2 lentelė);
∑d – oro drėgmės deficitų suma per dekadą, mb.
Apskaičiavę vandens pajamas ir išlaidas per kiekvieną vegetacijos
laikotarpio dekadą, randame vandens pajamų ir išlaidų skirtumą.

69

7.1 lentelė. Drėkinimo režimo skaičiavimas

Mata- Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Vandens pajamų ir
vimo
išlaidų rūšys
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
vnt.
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vandens pajamos, m3/ha
Krituliai
mm
Kritulių vandens
µ
įsisunkimo koef.
Įsisunkusio vanm3/ha
dens kiekis Hef
Dirvožemio aktyviojo sluoksnio
m
storis h
Dirvožemio aktyviojo sluoksnio
m
pastorėjimas
Dirvožemio aktyviojo sluoksnio
%
drėgnumas
Vandens atsargos
dirvožemio akm3/ha
tyviajame sluoksnyje W
Vandens pajamos
m3/ha
per dekadą P
Vandens pajamos
per vegetacijos
m3/ha
laikotarpį ∑P
Vandens išlaidos (E), m3/ha
Oro drėgmės
mb
deficitų suma ∑d
Suminis
m3/ha
išgaravimas (E)
Iš viso sunaudota
m3/ha
vandens ∑E
Vandens pajamų ir
išlaidų skirtumas m3/ha
∑P–∑P
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7.2 lentelė. Biologiniai koeficientai (K)

Kultūra
Vėlyvieji
kopūstai
Ankstyvieji
kopūstai
Burokėliai
Agurkai
Pomidorai
Morkos
Svogūnai
Ankstyvosios
bulvės
Daugiametės
žolės

gegužė
1 2 3
–

–

–

birželis
1 2 3

Mėnuo
liepa
1 2 3

–

– –
– –
– –
– –
0,4 0,4
–

–

rugsėjis
1 2 3

0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7

0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
–
–
–
–
–

rugpjūtis
1 2 3

0,4
0,4
0,6
0,5
0,5

0,5
0,5
0,8
0,6
0,8

0,6
0,6
0,8
0,7
0,8

0,7
0,7
0,9
0,9
1,0

0,8
0,8
1,0
0,8
1,0

–

–

–

1,0
0,9
1,0
0,9
1,0

1,0
0,9
1,0
1,0
0,8

1,0
1,0
0,9
1,0
–

–

–

0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

–

–

–

–

1,0 1,0 0,9 0,8
1,0 0,8 0,7 –
0,8 – – –
0,8 0,8 0,7 –
– – – –
–

–

–

–

0,6 0,9 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6

Norint nustatyti visus drėkinimo režimo elementus, reikia žinoti
optimalios dirvožemio drėgmės ribas. Kraštutinės dirvožemio drėgmės
atsargos apskaičiuojamos pagal formules:
Wmax = 100 h γ amax ,

(7.4)

Wmin = 100 h γ amin ,

(7.5)

∆W = Wmax − Wmin ,

(7.6)

čia Wmin, Wmax – kraštutinės optimalios dirvožemio drėgmės atsargos, m3/ha;
γ – dirvožemio tūrio masė, t/m3;
h – aktyviojo sluoksnio storis, m;
amin, amax – atitinkamai dirvožemio aktyviojo sluoksnio žemutinė optimalios drėgmės (kapiliarų nutrūkimo drėgmė) riba,% ir viršutinė
optimalios dirvožemio drėgmės (mažiausias lauko dirvožemio drėgnumas) riba, %.
Turėdami dirvožemio vandens balanso skaičiavimus ir kraštutines
optimalios drėgmės ribas, grafiniu analitiniu būdu (7.2 pav.) nustatome
visus skaičiuojamos žemės ūkio kultūros drėkinimo režimo elementus.
Tam y–y ašyje (pagal mastelį) pažymimas vandens pajamų ir išlaidų skir71

tumas (m3/ha) bei kraštutinės dirvožemio drėgmės ribos (m3/ha), o ašyje
x–x (pagal mastelį) – vegetacijos laikotarpis.

7.2 pav. Drėkinimo režimo nustatymas grafiniu analitiniu būdu: 1 – dirvožemio aktyviojo
sluoksnio maksimalios leistinos dirvožemio drėgmės atsargos; 2 – dirvožemio aktyviojo
sluoksnio mnimalios leistinos dirvožemio drėgmės atsargos; 3 – vandens balanso (P–E)
kreivė; 4 – liejimo norma
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Lieti reikia tada, kai dirvožemio drėgmė priartėja prie žemutinės
ribos. Tada dirvožemio vandens balanso kreivė pakeliama vertikaliai į
viršų per liejimo normos dydį. Liejimo norma daugiametėms žolėms
Lietuvos sąlygomis yra 250–350 m3/ha, o daržovėms pirmoje vegetacijos
pusėje – 150–200 m3/ha, antrojoje – 250–300 m3/ha. Mažesnės liejimo
normos taikomos lengvesnės granuliometrinės sudėties, didesnės – sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose.
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