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1 DARBAS. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
Darbo tikslas – supažindinti studentus su atliekų rūšiavimo būtinybe
saugant Lietuvos gamtą. Pateikti informaciją apie atliekų rūšiavimo
principą, atliekų rūšis. Skatinti aktyviai dalyvauti rūšiuojant atliekas, taip
mažinti atliekų kiekius, patenkančius į sąvartynus.

Įvadas
Atliekų rūšiavimas tampa vis aktualesnis miestų gyventojams.
Atliekų kiekis kasdiena buityje vis didėja, įvairios pakuotės, buteliai, indai tampa nebetinkami naudoti ir išmetami. Dažniausiai jie išmetami į
bendrą konteinerį, jų nerūšiuojant. Tai blogai!
Butuose susidaro buitinių, plastikų, popieriaus, stiklo ir stambiagabaritčių atliekų. Visoms joms skirti skirtingi konteineriai į kuriuos patariama mesti jau surūšiuotas atliekas. Lietuvoje susidaro daugiau kaip
50 tūkstančių tonų plastmasės atliekų per metus. Plastiką surenkančios
įmonės smulkina pakuotes, išlydo granules ir eksportuoja į užsienį, kur
vyksta tolesnis perdirbimas.
Į plastmasei skirtus konteinerius galima ir būtina mesti:
- plastikinius butelius;
- indus nuo padažų, aliejaus, šampūno;
- įvairią plastiko pakuotę.
Metant į konteinerius PET buteliukus, reikia nusukti kamštelius,
nes jie pagaminti iš kitos rūšies (neperdirbamo) plastiko. Buteliai nuo
aliejaus ar padažų turėtų būti kuo švaresni.
Į popieriui skirtus konteinerius galima ir reikia mesti:
- laikraščius;
- žurnalus ir kitą spaudą;
- popierių;
- kartoną.
Laikraščiai ir kitoks popierius bei kartonas turi būti nepadengti
plastiku, sausi, švarūs, dėžutės išlankstytos. Netinka dėžutės nuo picos
(jose yra įvairių sluoksnių). Į popieriui skirtą konteinerį negalima mesti
pakuočių nuo pieno ir sulčių, nes jos sudarytos iš įvairių sluoksnių: popieriaus, polietileno, kartono, folijos.
Į stiklui skirtus konteinerius galima mesti:
- butelius;
- stiklainius;
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- stiklo duženas.
Butelius ir stiklainius reikia išplauti, nuimti kamščius ir jų žiedelius,
pašalinti foliją. Į konteinerį negalima mesti porceliano ar keramikos
šukių.

1.1. Plastikų atliekos
Plastikų gamyba sparčiausiai ėmė vystytis XX amžiuje. Pirmoji
permatoma pakuotės plėvelė buvo pagaminta iš natūralių medžiagų. Polietilenas buvo pagamintas 1933 m. Šiandien plastikai yra neatsiejama
buities dalis. Jie naudojami pakuojant maisto produktus, chemines, kosmetines priemones, naujas prekes ir kitur. Viena iš pirmųjų plastikinių
pakuočių buvo pagaminta 1930 m, kai buvo atliekami etileno tyrimai.
Pirmosios plastiko pakuotės buvo pagamintos naudojant anglį. Dabar gamybos procese daugiausia naudojama nafta ir gamtinės dujos.
Plačiausiai naudojami plastikai yra: poliolefino polietilenas PE, polipropilenas PP bei poliestirenas PS.
Polietileno rūšys yra dvi, kurios skiriasi savo tankiu:
- LDPE – tai mažo tankumo polietilenas, naudojamas ploniems
plastiko maišiukams ir kitoms plėvelėms;
- HDPE – tai didelio tankio polietilenas, naudojamas „traškančių“
maišiukų ir butelių gamyboje.
Perdirbtas plastikas gali būti daug kur pritaikytas. Iš plastiko yra
gaminami indai, baldai, įvairios detalės, kurios naudojamos buityje,
statyboje. Plastikas naudojamas net audžiant sintetinius rūbus.
Plastikinių pakuočių sudėtyje yra skirtingų rūšių plastikų. Dėl šios
priežasties plastiką sunkau perdirbti.
Patekęs į sąvartynus, plastikas nesuiręs išlieka apie 200 metų.
Perdirbant plastikus, įvairūs indeliai, PET buteliukai, maišiukai
yra išplaunami ir susmulkinami. Jei atliekose yra pakuočių su ploviklių
atliekomis, apsieinama be papildomų chemikalų. Šitoks susmulkintas
mišinys toliau yra plaunamas vonelėje, kurioje poplipropileno (PP) gabaliukai išplaukia, nes jų tankis yra mažesnis už 1. Visos kitos medžiagos
(polistirolas (PS), polietilentereftalatas(PET), polivinilchloridas (PVC),
kurių tankis didesnis už 1, nusėda. Likęs mišinys yra dar kartą dedamas į
vandenį, įmaišoma druskos siekiant pakeisti medžiagų tankį.
Gauta PP masė gali būti naudojama rūbų pakaboms gaminti,
žaislams, vamzdžiams gamyboje. Perdirbant plastiką labai svarbi
gamintojo atsakomybė. Šiuo atveju galioja principas „teršėjas moka“.
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Gamintojai ir importuotojai privalo mokėti gaminio mokestį už rinkai
pateiktas pakuotes.

1.2. Pakuotės iš popieriaus
Pakuotės iš popieriaus pradėtos gaminti prieš šimtmečius ir visada
pasižymėjo tuo, jog jį galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Pirmasis popierius buvo pagamintas Kinijoje iš tekstilės skudurų. Kartono
ir gofruoto kartono pakuotė pradėta gaminti iš makulatūros nuo XIX
amžiaus.
Šiais laikais popierius gaminamas iš celiuliozės, kuri gaunama iš
medienos (yra specialių spygliuočių plantacijos) arba perdirbant atliekas. Ekologiškiausias popieriaus ir kartono tvarkymo būdas – surinkti ir
vėl perdirbti į popierių.
ES šalyse makulatūra yra viena labiausiai perdirbamų antrinių
žaliavų. Vokietijoje iš makulatūros pagaminama iki 61 % naujo popieriaus.
Antrinis popierius yra žymiai pigesnis, nes taupo energiją ir vandenį,
mažina atliekų kiekį. Antrinio popieriaus gamyboje nenaudojami jokie
chemikalai, nereikia kirsti miško.
Gaminant 1 t popieriaus iš makulatūros, išgaunama vidutiniškai 17
medžių, 4 MW energijos, 27 000 litrų vandens.
Popierius ir Lietuvoje yra vertinga žaliava. Visgi mūsų šalyje pakartotinai panaudojama tik 24 % popieriaus. Lietuva turi pakankamai didelius popieriaus ir kartono atliekų perdirbimo pajėgumus – mūsų šalies
fabrikai pajėgūs perdirbti apie 40 tūkstančių tonų popieriaus ir kartono
atliekų per metus. Tačiau surenkama tik apie 25 % šio kiekio, likusi dalis
importuojama.
Popierius, patekęs į sąvartyną, nesuiręs jame išlieka 2 metus.
Lietuvoje, komunalinių atliekų sudėtyje, popierius ir kartonas sudaro
apie 14 %. Didžioji dalis popieriaus atliekų susikaupia įmonėse. Džiugina
tai, jog vis daugėja įmonių savo gamybiniame procese naudojančių antrines žaliavas.

1.3. Stiklo pakuotės
Stiklo pakuotė naudojama pakuoti daugeliui maisto produktų
– pradedant alkoholinių gėrimų tara ir baigiant kečiupo, uogienių stiklainiais, indeliais su kūdikių maistu, vaisų buteliukais bei stiklinėmis kosmetikos pakuotėmis.
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Gaminiai iš stiklo pasirodė pirmojo tūkstantmečio prieš Kristų
pradžioje, Sirijoje. Tačiau pirmuosius stiklinius butelius pirmieji pradėjo
gaminti senovės romėnai maždaug po dviejų tūkstančių metų po stiklo
išradimo Sirijoje.
Kai kuriose ES valstybėse stiklinė pakuotė yra išrūšiuojama net
pagal spalvą, išmetant į atskirus konteinerius šviesios, rudos, ir žalsvos
spalvos tarą. Toks spalvoto stiklo atskyrimas yra neišvengiamas, norint
kokybiškai perdirbti stiklą. Spalvą stiklui suteikia priemaišos, kurios
perdirbant turi būti atskirtos. Pavyzdžiui: šviesus stiklas, sudarantis 50 %
visos stiklo pakuotės, yra labai jautrus priemaišoms. Išrūšiuotas stiklas
yra sutrinamas ir naudojamas naujam stiklui lieti.
Naujas stiklas yra gaminamas lydant smėlį, klintis ir sodą 1200–
1500 °C temperatūroje. Panaudojant stiklo atliekas sutaupoma šių
medžiagų bei 35 % energijos. Vien tik įkaitinant žaliavas, reikalingas
1000 kg stiklo pagaminti, sunaudojama net 140 litrų degalų. Šalyje per
menki stiklo perdirbimo pajėgumai palyginus su susidarančiais stiklo
atliekų kiekiais. Tačiau ir šie atliekų kiekiai nesurenkami dėl per žemų
supirkimo kainų, kurias siūlo fabrikai.
Stiklainiai ir buteliai, patekę į sąvartyną, nesuirę išlieka daugiau
nei 900 metų.
Stiklas turi nemažai savybių, kurių kitose pakavimo medžiagose
yra nedaug arba jų nėra. Tai visiškas inertiškumas daugeliui produktų
ir praktiškai visiems maisto produktams, nelaidumas dujoms, kvapams,
skaidrumas ir kitos. Tačiau du pagrindiniai stiklo trūkumai – didelis svoris ir trapumas – riboja jo panaudojimą.
Stiklo specialistai visame pasaulyje intensyviai dirba, kurdami
lengvesnes ir stipresnes stiklo pakuotes. Pavyzdžiui, per pastaruosius 70
metų 0,33 l talpos daugkartinio naudojimo butelių svoris sumažėjo apie
60 %. Tai buvo pasiekta specialiai apdorojant stiklo paviršių bei taikant
pažangias stiklo liejimo ir kitas technologijas. Atliekami tyrimai siekiant apsaugoti ir sustiprinti stiklo paviršių polimero sluoksniu. Visose
šio palyginti sudėtingo gamybos proceso srityse vyksta pastovus tobulinimo procesas.
Nors stiklo pakuotes daugelyje sričių išstūmė plastiko pakuotės,
tačiau alaus, stiprių alkoholinių gėrimų ir vyno pramonėje, farmacijos
bei chemijos pramonės produkcijai pakuoti ir kai kuriose kitose srityse
stiklas tebeužima tvirtas pozicijas ir nenumatoma, kad jos susilpnėtų artimiausioje ateityje.
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1.4. Biodegraduojamosios atliekos
Biodegraduojamosios atliekos – tai bet kokios atliekos, kurios gali
būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu (bedeguoniu) būdu. Tai sodo
atliekos (jos nemetamos į bendrą konteinerį, o turi būti kompostuojamos), užterštas ar netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystosios
ir kietosios maisto produktų atliekos, susidarančios gaminant ar realizuojant maistą. Paprastai į bendrą konteinerį patenka labai daug mišrių
atliekų, nors jis skirtas tik biodegraduojamosiomis atliekoms.
Iš viso bendro atliekų srauto, neperdirbamų komunalinių atliekų
lieka tik 6–8 %.
Žaliosios atliekos – tai biodegraduojamosios sodų, parkų, kapinių
ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos.
Tai – medžių ir krūmų genėjimo atliekos;
- šienavimo atliekos;
- pjuvenos;
- drožlės;
- lapai;
- gėlės.
Savivaldybių teritorijoje susidarančios „žaliosios atliekos“ turi būti
atskirtos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir vežamos į kompostavimo aikštelę arba į biodegraduojančiųjų atliekų tvarkymo įmonę.
Kompostavimas – tai augalų likučių, atliekų bei panaudotų
medžiagų irimas, kurio metu susidaro tamsi, humusinga žemė. Tai yra
vienas iš būdų perdirbti atliekas ir, svarbiausia, atsikratyti šiukšlių. Kompostavimas yra natūralus procesas, nuolat vykstantis gamtoje: negrėbti
lapai pūva, tręšia dirvą. Pūdami lapai vėl grįžta į žemę ir taip pamaitina
medžius susidariusiomis medžiagomis. Vyksta nuolatinai grįžtamieji
procesai.
Iš atrinktų bioatliekų galima pagaminti geros kokybės kompostą.
Iš „žaliųjų atliekų“ padarytas kompostas dirvą patręšia organinėmis
medžiagomis, kurios leidžia vandeniui geriau įsiskverbti į žemę.
Smėlėtoje dirvoje kompostas veikia kaip kempinė, padėdamas
vandeniui išsilaikyti dirvoje ir pasiekti augalo šaknis, tokiu būdu apsaugodamas šaknis nuo perdžiūvimo. Molingoje dirvoje kompostas
tiekia žemei purumo ir laidumo, neleidžia nusistoti vandeniui ir susidaryti dirvos paviršiuje plutai. Be to, žemė, kartu su kompostu gauna ir
8

naudingų mikrobų. Tie mikrobai sugeba paimti maistingas medžiagas
iš mineralinės dirvos dalies ir perduoti jas augalams. Kompostas atšąla
dvigubai greičiau ir tai dvigubai padidina rasos kiekį.
Yra dvi žaliųjų atliekų kompostavimo galimybės:
1. atviri volai, – kai atliekos sudedamos į krūvas, kurios pastoviai
maišomos, kad būtų užtikrintas vienodas vėdinimas;
2. sistemos patalpoje, – kai atliekos kompostuojamos konkrečiame
tunelyje arba sraigto stumiamos per metalinį vamzdį su tolygia
aeracija. Šis procesas brangesnis nei volai, bet padeda išvengti
kvapo problemos ir tinkamesnis tankiai gyvenamose patalpose.
Manoma, kad bioatliekų (tai yra sodo ir virtuvės atliekos) atskiras
surinkimas iš miesto teritorijų ir 30 % iš kaimo teritorijų bus pradėtas
2007 m. Kiekvienas žemės savininkas iš sodo ir daržo atliekų nesunkiai
gali pasigaminti vertingo komposto. Kai atliekos sukraunamos į krūvą,
kurioje pakankamai deguonies ir drėgmės bei tinkama temperatūra,
žalioji masė yra veikiama mikroorganizmų. Pridėjus mineralinių trąšų,
gaunamas vertingas kompostas, tinkantis gėlėms ir daržovėms auginti.
KĄ KOMPOSTUOTI?
Galima kompostuoti daržovių atliekas, lukštus, kevalus, gėles, vaisius, kavos ir arbatos tirščius, kartu ir filtrus, naminių gyvūnų (triušių,
vištų ir kt.) išmatas, lapus, smulkias šakas. Nepatartina kompostuoti
piktžolių su sėklomis, kurios gali išlikti ir subrendusiame komposte.
Paskleidus tokį kompostą dirvoje, ji užteršiama.
Negalima kompostuoti skerdienos atliekų, mėsos ir žuvies
gabaliukų, virtų daržovių. Šios atliekos privilioja žiurkes ir skleidžia
nemalonų kvapą.
KADA PRADĖTI KOMPOSTUOTI?
Geriausia pradėti kompostuoti pavasarį arba vasaros pabaigojerugpjūčio ar rugsėjo mėnesiais.
KUR KOMPOSTUOTI?
Kompostavimo vieta parenkama nuošalesnėje sklypo vietoje, geriau nedideliame šešėlyje, kad neišdžiūtų.Kompostuoti rekomenduojama:
- ant žemės paruoštoje vietoje,
- specialiuose konteineriuose.
Kompostuojant ant žemės, rekomenduojama lygioje vietoje paruošti
aikštelę, (5,5 × 1,5 m), kurioje tilptų 3 krūvos (kiekviena 1,5 × 1,5 m su
50 cm tarpais). Pirmais metais ruošiama viena krūva, antrais – antra,
trečiais – trečia. Ruošiant trečią, pirmoji jau tinkama naudoti. Kompos9

tuojant ant žemės, kompostas ilgiau bręsta (1–2 metus), sunkiau palaikyti tvarką. Kompostuoti specialiuose konteineriuose yra patogiau, nes
užimama mažiau vietos, greičiau pakyla kompostuojamoms medžiagoms
irti reikalinga temperatūra, geriau išsilaiko drėgmė, ir kompostas greičiau
subręsta ( iki 1 metų ). Be to, tokius konteinerius lengviau prižiūrėti ir
palaikyti tvarką
KAIP KOMPOSTUOTI ?
Temperatūra ir vėdinimas. Numatytoje kompostavimo vietoje ant
pagrindo paklojamas augalinės kilmės medžiagų (piktžolių, popieriaus,
šakelių) 15–20 cm sluoksnis arba padedama plytų. Tai pagerina oro
cirkuliaciją ir drenažą komposto krūvoje. Norint paruošti gerą kompostą,
būtina palaikyti bent 50 °C temperatūrą. Esant tokiai temperatūrai sunyksta piktžolių sėklos. Taip pat būtina, kad į komposto krūvą patektų
daugiau deguonies. Todėl reikia dažniau ją maišyti, kraunant per daug
nespausti. Kita vertus, nederėtų krauti per laisvai, nes jis išdžius.
Per aukšta temperatūra. Pakilus komposto krūvoje temperatūrai per
70 °C, sumažėja esančių maistingų medžiagų kiekis. Kad taip neatsitiktų,
reikia kompostą laistyti arba maišyti (vartyti).
Per žema temperatūra. Jei temperatūra krūvoje nekyla, gali būti, jog
yra per sausa arba per daug drėgmės. Jei yra per sausa, kompostą reikia
palaistyti. Jei per drėgna, pavartyti, pridėti sausesnių medžiagų.
Drėgmė. Drėgmė komposto krūvoje turi būti 50–60 %. Kompostuojama medžiaga turi būti panaši į išspaustą kempinę – ji nėra sausa,
bet iš jos neišspausi daugiau vandens. Tokia drėgmė turi būti palaikoma
visą laiką.

1.5. Stambiagabaritės atliekos
Stambiagabaritės atliekos – tai didžiosios atliekos. Nereikalingus
baldus, buitinę techniką (televizorius, šaldytuvus, virykles, skalbimo
mašinas ir panašiai) galima priduoti į didžiųjų atliekų aikšteles arba
komu-nalinių atliekų vežėjams. Didžiosioms atliekoms surinkti yra naudojami 20 m3 talpos konteineriai. Stambiagabaritės atliekos turėtų būti
atvežamos į atliekų priėmimo punktus ir laikomos ten tol, kol jų susikaupia pakankamai, kad apsimokėtų jas transportuoti. Perdirbamų atliekų
konteineriai turėtų būti pastatyti prie mažmeninės ir didmeninės prekybos centrų. Stambiagabaritėms atliekoms surinkti yra rengiamos įvairios
akcijos, kurių metu gyventojai gali nemokamai atsikratyti nereikalingais
baldais ar kitomis stambiagabaritėmis atliekomis.
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Stambiagabarites atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius,
kaupti namo teritorijoje ar bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose,
rūsiuose) DRAUDŽIAMA. Visas šias atliekas reikia pristatyti į atliekų ir
antrinių žaliavų surinkimo aikšteles. Iš gyventojų šios atliekos turi būti
priimamos nemokamai.
Atliekų priėmimo aikštelės, į kurias visuomenė galės atgabenti
stambias ir kitas tam tikrų specialių kategorijų atliekas, bus įsteigtos
kiekvienoje savivaldybėje. Manoma, kad iš pradžių šios aikštelės nebus
intensyviai naudojamos, tačiau tikėtina, kad iki 2010 metų jose bus sukaupiama apie 12 % viso komunalinių atliekų kiekio.

1.6. Pavojingosios atliekos
Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka
išmesti pasenusius vaistus, kosmetiką, nebetinkamus naudoti elektros
elementus, automobilių tepalus ar kuro filtrus. Pavojingos atliekos – tai
nuodingos, degios, sprogios ir kitos kenksmingos medžiagos, kurios gali
padaryti žalos žmogaus ir ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai.
Atliekų tvarkymo taisyklėse pavojingos atliekos apibrėžtos taip:
tai atliekos, pažymėtos kaip pavojingos Atliekų sąraše šių taisyklių
2 priede ir pasižyminčios viena ar keliomis šių taisyklių 3 priede
apibrėžtomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis ir atitinkančios
šių taisyklių 4 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos
atliekos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą sąlygojančiomis
savybėmis, išvardintomis šių taisyklių 3 priede, ir atitinkančios šių
taisyklių 4 priede nurodytus atliekų pavojingumo kriterijus.
Pavojingosios atliekos:
- galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų (Pb, Ni-Cd, Hg);
- akumuliatoriai;
- pasenę vaistai;
- dezinfekcijos skysčiai;
- balikliai;
- įvairių valiklių atliekos;
- lakai;
- dažai;
- skiediklių atliekos;
- kosmetikos – nagų lakai;
- lako nuėmėjai;
- plaukų lako liekanos;
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-

cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė;
panaudoti tepalai;
tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
gyvsidabrio turinčios atliekos – liuminescencinės lempos, termometrai bei kita.
Pavojingų atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis, pavojingų skysčių negalima pilti į plautuvę ar klozetą, lietaus
nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės. Reikia išmesti tik tuščią ir sausą
pavojingų gaminių pakuotę.
Elektronikos ir elektrotechnikos atliekos – pagal ES teisės aktai
reikalaujama, kad elektronikos ir elektrotechnikos prietaisų atliekos
būtų surenkamos atskirai arba produktai būtų pakartotinai panaudoti ar
perdirbti specialiomis sąlygomis. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus
iki 2008 metų gruodžio 31 d. kiekvienam Lietuvos gyventojui reikės
surinkti po 4 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šiuo metu surenkama tik po 160–300 gramų. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų
negalima šalinti buitinėms atliekoms skirtuos konteineriuos, nes jai
patekus į buitinių atliekų sąvartyną, į aplinką, tai yra į vandenį, gruntą,
atmosferą, patenka pavojingos medžiagos. Be to, tokioms atliekoms
patekus į sąvartynus, netenkama vertingų antrinių žaliavų ir energijos.
Tokia įranga yra paženklinta specialiu ženklu:

Literatūra
1. http://www.tratc.lt/
2. LR teisės aktai, reglamentuojantys atliekų sektorių, 1998 m.
birželio 16 d. LR atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787.
3. LR teisės aktai, reglamentuojantys atliekų sektorių 1999 m.
liepos 14 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 Dėl atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo.
4. Audrius Bagdonas. „Integruota atliekų vadyba“. Kaunas, 2004.
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2 DARBAS. SĄVARTYNAI, JŲ KELIAMOS
PROBLEMOS
Darbo tikslas – supažindinti studentus su sąvartynų keliamomis
problemomis ir su valstybės pasirinktu šios problemos sprendimu – valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu. Studentai įgis žinių apie
sąvartynų keliamą pavojų ir jų neigiamą įtaką aplinkai, bus ssusipažins
su naujai įrengiamų sąvartynų reikalavimais.

Įvadas
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas detaliai suformavo
atliekų tvarkymo nuostatas ir apibrėžė jų vykdymo būdus (Gelažienė,
2002). Daugiausia dėmesio šiame plane skiriama atliekų tvarkymo
sistemų sukūrimui regioninio ir savivaldybių lygiuos. Akcentuojama tai,
kad atliekų tvarkymo sistema turi apimti atliekų surinkimą, rūšiavimą ir
šalinimą; tarp jų uždarant senus ir atidarant naujus sąvartynus. Pabrėžiama
tai, kodėl valstybė remia regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimą.
Šios sistemos – tai svarbiausia priemonė priimamų ES atliekų direktyvų
reikalavimams įgyvendinti Lietuvoje.

2.1 pav. Regioninių sąvartynų išdėstymas Lietuvoje pagal apskritis (Gelažienė, 2002)
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Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyta
įrengti dešimt regioninių atliekų tvarkymo sistemų, visos apskritis turės
po vieną didelį sąvartyną.

2.1. Pagrindinės sąvartynų keliamos problemos Lietuvoje
Pagrindinės problemos susijusios su senais sąvartynais yra šios:
• vietos sąvartynams parinktos neatsižvelgus į specifinę šių objektų
įtaką aplinkai, kompleksiškai neįvertinus gamtinių bei socialinių
ekonominių sąlygų. Prie sąvartynų žmonės gyvena arčiau kaip
500 metrų. Ne vienas sąvartynas įrengtas saugomose teritorijose,
vandenviečių apsaugos zonose ar miškuose;
• atliekoms šalinti dažnai naudojami apleisti žvyro, molio karjerai
ar natūralios gamtinės daubos be jokio inžinerinio paruošimo;
• netinkamai įrengta arba visiškai neįrengta sąvartyno dugno izoliacija, o uždarius sąvartyną – paviršiaus izoliacija;
• netinkamai formuojami sąvartynų šlaitų nuolydžiai, dažnos šlaitų
nuošliaužos, erozija;
• sąvartynų filtratas surenkamas ir valdomas vos keliolikoje
sąvartynų;
• nėra dujų surinkimo, naudojimo sistemų;
• sąvartynai netinkamai eksploatuojami – nevykdomi reikalavimai
atliekas uždengti gruntu, netinkamai arba visiškai neformuojamos atliekų tvarkymo sekcijos sąvartynuose, atliekos paprastai
pilamos dideliame plote, išstumdomos ir mažai sutankinamos;
• nepakankama sąvartynuose šalinamų atliekų kontrolė – į komunalinių atliekų sąvartynus patenka pavojingų atliekų, pvz, biodegraduojamosios parkų, sodų tvarkymo atliekos, naudotos padangos ir kt.;
• nėra atliekų svėrimo įrenginių arba jie nepakankami – nepatikima
šalinamų atliekų apskaita.
• neretai atliekų apskaita sąvartyne iš viso nevykdoma;
• nevykdomas sąvartynų aplinkos monitoringas;
• sąvartynai neaptverti, į juos gali patekti pašaliniai žmonės, kurie
renka antrines žaliavas;
• sąvartynai neprižiūrimi po uždarymo.
Netvarkingas sąvartynas skleidžia dulkes, smarvę, dūmus, jame
veisiasi pavojingų ligų platintojai – žiurkės, pelės, musės. Skaidantis
organinėms atliekoms, susidaro puvimo dujos (metano, etano, propa14

no, butano ir anglies dioksido mišinys). Jos gali užsidegti ir net sprogti. Degančios šiukšlės teršia orą, kelia gaisrų pavojų. Lietus išplauna
iš sąvartynų kenksmingas medžiagas, kurios sunkiasi į dirvožemį ir
požeminius vandenis. Žalinga sąvartyno įtaka aplinkai kartais pasireiškia
net praėjus 20–30 metų po jo uždarymo.
Vienintelis kelias visa tai sutvarkyti yra išvystyti didelę regioninę
atliekų valdymo sistemą. Tokią sistemą, kuri regione naudos vieną didelį
sąvartyną, kuris, bus įrengtas pagal statybos technologijas, atitinkančias
ES keliamus reikalavimus ir užtikrins ekonomiškai perspektyvų atliekų
valdymą ir galės teikti sėkmingą aukšto lygio atliekų valdymo paslaugas
regiono gyventojams (Lietuvos, 1996).

2.2. Esamų sąvartynų trūkumai
Sąvartynai Lietuvoje buvo įrengiami neatsižvelgus į sanitarines
sąlygas. Netoli gyvenamųjų namų, be izoliacinių dugnų, šlaitai formuojami statūs, nebuvo vykdoma jokia atliekų apskaita (nebuvo sveriamos
atliekos), nevykdomas hidromonitoringas, atliekos buvo atvežamos ir
tiesiog išpilamos po sąvartyno sklypo teritoriją, nebuvo formuojami
kaupai, neuždengiamos atliekos. Kaip matyti 2.2 paveiksle, įvairias
problemos kėlė, kelia ir norėtumėme, kad nebekeltų seni sąvartynai.
Iš paveikslėlio matyti, kiek sukelia žalos gamtai netvarkingai
įrengtas sąvartynas, o tokių sąvartynų Lietuvoje yra ne vienas. Todėl šiuo
metu vykdoma regioninė sąvartynų programa, uždaromi prastos būklės,
maži sąvartynai ir pertvarkomi dideli arba įrengiami nauji sąvartynai pagal ES keliamus reikalavimus.
Didžiausiuose Lietuvos miestuose susidaro apie 300 kg, rajonų centruose – apie 220 kg, o gyvenvietėse ir kaimo vietovėse – apie 70 kg
komunalinių atliekų vienam gyventojui per metus. Danijoje, Švedijoje,
Islandijoje ir Vokietijoje vienam žmogui tenka 359 – 409 kg atliekų, o
Europos vidurkis yra 399 kg.
Didžioji dalis komunalinių atliekų vežama į sąvartynus. Šiuo metu
Lietuvoje veikia apie 800 miesto ir kaimo tipo buitinių atliekų sąvartynų.
Jie užima 400 ha bendrąjį plotą. Į sąvartynus kasmet patenka apie 1,5–2
mln. t atliekų, tarp kurių vyrauja (80–90 %) komunalinės atliekos. Nustatyta, kad daugiaaukščiuose namuose vienam žmogui per metus tenka
158 kg atliekų.
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2.2 pav. Pagrindiniai teršalų patekimo į aplinką iš blogai įrengtų sąvartynų keliai (Jautakaitė, 2005)
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2.3 pav. Kauno regiono planas su sąvartynais

2.1 lentelė. Kauno regiono atliekų tvarkymo vietos

Eil. Įrenginiai
Nr.

Pavadinimas

1
2
3
1. Regionin- Lapių
iai sąvartynai

2.

6.

7.

8.

9.

10.

18

4
Kauno raj.,
Lapių sen.,
Lepšiškių k

Zabieliškio Kėdainių raj.
Pelėdnagių
sen.,
Zabieliškio k

3. Atliekų Kauno
priėmimo
aikštelės
4. (APA)
Kauno

5.

Adresas

Kauno

Kaunas,
Ašigalio g.
20
Kaunas, Julijanavos g.1A

Kauno,
Nemajūnų
g.15A
Kauno
Kauno,
Raudondvario pl.107B
Jonavos
Jonavos r,
Ruklos sen.,
Jonalaukio k
Kaišiadorių Kaišiadorys,
Vytauto
Didžiojo g.
136
Kėdainių
Kėdainiai,
J.Basanavičiaus g.
Raseinių
Raseinių r,
Raseinių sen.,
Andriušaičių
k

Įrengimo
data

Pastabos

5
2008

6
Sąvartynas eksploatuojamas nuo 1970
m. Iš Sanglaudos
fondo lėšų vykdomas jo
PLEČIAMAS
Sąvartynas eksploatuojamas nuo 2001 m. Iš
Sanglaudos fondo lėšų
vykdomas jo MODERNIZUOJAMAS
Įrengta savivaldybės
lėšomis, priklauso UAB
„Kauno švara“
Įrengta savivaldybės
lėšomis, priklauso UAB
„Kauno švara“

2008

1995

2000

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Bus įrengta rekultivuoto
Jonalaukio sąvartyno
teritorijoje

1
2
3
11. Atliekų Raseinių
perkrovimo stotys
(APS)
12.
Kaišiadorių

13.

Jonavos

Kėdainių
14. Kompostavimo
aikštelės
15. Statybos
ir griovimo
atliekų
aikštelė

Kėdainių

4
Raseinių r,
Raseinių sen.,
Andriušaičių
k
Kaišiadorys,
Vytauto
Didžiojo g.
136
Jonavos r,
Ruklos sen.,
Jonalaukio k
Kėdainių r,
Pelėdnagių
sen., Zabieliškio k
Kėdainių r,
Pelėdnagių
sen.,
Zabieliškio k

5
2008

6
Bus įrengta rekultivuoto
Andriušaičių sąvartyno
teritorijoje

2008

Šalia APA

2008

Šalia APA

2008

Zabieliškio sąvartyno
teritorijoje

2008

Zabieliškio sąvartyno
teritorijoje

Su nepavojingomis atliekomis į sąvartynus patenka ir pavojingų
atliekų (sunkiųjų metalų, pesticidų, nuodingų cheminių ir net radioaktyvių
medžiagų). Teršiamas sąvartynų dirvožemis, vanduo, dėl atliekų irimo į
aplinką išsiskiria nuodingos metano dujos.
Didžiausi pagal užimamą plotą ir sukauptų atliekų kiekį yra didžiųjų
Lietuvos miestų sąvartynai: Vilniaus miesto Kariotiškių, Klaipėdos
– Kalotės, Kauno – Lapių, Šiaulių – Kairių ir Panevėžio – Liūdynės. Nė
vienas iš jų nėra įrengtas pagal ES reikalavimus.

2.3. Šiuolaikinių sąvartynų įrengimo technologija
Prieš įrengiant sąvartynus reikia atsižvelgti į kelis labai svarbius
kriterijus:
Parinkimo vieta. Parenkant vietą sąvartynui, nuosekliai tiriamos
vietovės, grunto ir vandens sąlygos. Vargu, ar įmanoma rasti vietą, kuri
tuo pačiu metu atitiktų aplinkos, transporto ir vartotojų reikalavimus. Tad
pasirinktos vietovės trūkumai pašalinami techniniais sprendiniais. Ideali vieta būtų atskirą kritulių zoną sudaranti, išilgine kryptimi ir iš šonų
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tolygiai žemėjanti vietovė su nelaidžiu, geros keliamosios galios gruntu
Sąvartynas turi būti įrengtas laikantis visų sanitarinių reikalavimų. Minimalus atstumas nuo gyvenviečių, sodybų, vienkiemių, fermų ir panašiai
turi būti 500 metrų (Lietuvos, 1992).
Įrengiant naujus sąvartynus pati svarbiausia problema – surasti
sąvartynui tinkamą vietą, kuri būtų priimtina visuomenei ir aplinkosaugos
agentūroms. Tvarkingas sąvartynas įrengiamas lygumoje arba plokščioje
duboje su nepralaidžiu podirviu taip, kad gyventojų nevargintų dulkės,
nemalonus kvapas ir vėjo draikomi popieriai. Jis turi turėti patikimą
izoliacinį sluoksnį ir drenažo sistemą, kurie apsaugo paviršinius ir
požeminius vandenis nuo kenksmingų medžiagų. Puvimo dujos surenkamos ir panaudojamos namams ir vandeniui šildyti, elektrai gaminti.
Šių dujų šiluminė vertė prilygsta gamtinių dujų šiluminei vertei. Baigto
eksploatuoti tvarkingo sąvartyno vietoje įrengiamas parkas, skveras arba
sporto aikštelė.
Sąvartyne taikomos šios taršos mažinimo ir apsaugos priemonės:
• moderni atliekų priėmimo įranga (svarstyklės, registracijos ir
kontrolės įranga);
• moderni atliekų paskleidimo ir suslėgimo įranga;
• teritorijos aptvėrimas ir apsauga;
• filtrato surinkimo ir valymo sistema;
• paviršinio vandens atskiro surinkimo ir nuleidimo sistema;
• dujų surinkimo ir panaudojimo įranga;
• eksploatacija sekcijomis - mažas atvirų atliekų plotas;
• periodiškas atliekų perdengimas gruntu;
• transporto priemonių valymas ir dezinfekcija;
• aplinkos monitoringo sistema.
Filtratų problema. Pradedant sąvartyno įrengimo darbus reikia
atsižvelgti į keliamas filtratų problemas. Tai turi būti sąvartyno dugnas
įrengtas nelaidžiu pagrindu, suklojami drenažo vamzdžiai (plastikiniai
gofruoti vamzdžiai), bei iškasamas apsauginis griovys paviršinėms nuotekoms surinkti, kad nesiskverbtų gilyn. Taip pat reikia iškasti baseiną
filtratui talpinti (pagal sąvartyno dydį jų gali būti ir ne vienas).
• Atliekų apskaita. Ne mažiau svarbu yra sąvartynuose sumontuoti
svarstykles, kad būtų galima nustatyti kokį kiekį atvežama atliekų
ir kad būtų galima apmokestinti už atliekų išpylimą.
• Dujų surinkimo problema. Būtina atsižvelgti į tai, kad sąvartynai
bus uždaromi tai juose reiktu įrengti dujų surinkimo sistema, tai
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yra sumontuoti vertikaliuosius ir horizontaliuosius vamzdžius,
kad dujos būtu surenkamos. Reiktu su montuoti ir fakelus, kad
susidariusias dujos galima būtų sudeginti.
• Sąvartyno aptvėrimas. Svarbi problema yra tai, kad sąvartynai
anksčiau buvo neaptveriami ir į juos galėdavo patekti bet kas,
tiek pašaliniai žmonės, tiek gyvūnai. Sąvartynus aptvėrus
išsprendžiama problema, šiukšlės nėra išnešamos iš sąvartyno
teritorijos.
Literatūra
1. Gelažienė L. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika ir regioninės ir vietinės valdžios institucijų uždaviniai. Aplinkos valdymo ir technologijų centras. Kaunas, 2002–2004. p. 20
2. Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr.
I-1550. Valstybinė aplinkos apsaugos strategija. Vilnius, 1996.
3. Sąvartynų taisyklės įkuriant naujus, eksploatuojant esamus,
uždarant ir po uždarymo prižiūrint sąvartynus. Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 444 2000 10 18. Vilnius, 2000.
4. Jautakaitė S. Cheminių elementų migracija sąvartynuose (požeminio vandens užterštumas, oro tarša, dirvožemis) Pristatymas
2005.
5. Lietuvos respublikos vyriausybė. Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo. 1992 05 12 Nr. 343.
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3 DARBAS. NAUDINGOSIOS IŠKASENOS
LIETUVOJE
Darbo tikslas: Supažindinti studentus su naudingomis iškasenomis
aptinkamomis Lietuvos teritorijoje. Taip pat pateikiamas populiariausių
iškasenų apibūdinimas. Apibendrinus duomenis apie Lietuvoje randamas
naudingąsias iškasenas, galima daryti išvadą: daugiausia karjerų Lietuvoje susidaro eksploatuojant statybinių medžiagų bei durpių išteklius.

3.1. Išžvalgytos naudingosios iškasenos Lietuvoje
Lietuva yra tipiškas senos platformos kraštas, su palyginti giliai
slūgsančiu kristaliniu pamatu ir daugiasluoksne nuosėdinių uolienų
danga, todėl turi nemažai naudingųjų iškasenų, būdingų tokios gelmių
sandaros teritorijoms, čia galima rasti visų geologinės praeities periodų
įvairių naudingųjų iškasenų. Ypač daug gelmių turtų susikaupė kambro,
devono, permo ir kvartero laiku. Tai beveik visos svarbiausios mūsų
krašto iškasenos (Kadūnas, 1987).
Dabar Lietuvoje įvairiu lygiu yra ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų.
Iš jų 8 rūšys (klintis, dolomitas, smėlis, žvyras, molis, kreidos mergelis,
durpės ir nafta) eksploatuojamos, o dviejų rūšių – opokos ir sapropelio
– eksploatavimas nutrūko praėjusio amžiaus devinta dešimtmetį.
Respublikoje kasmet iškasama apie 35–37 mln. m3, arba 48–50
mln.t. kietųjų naudingų iškasenų.
Naudingųjų iškasenų telkiniai paplitę visoje Lietuvos teritorijoje
Dolomito ir klinčių telkiniai surasti tik šiaurinėje šalies dalyje, o didžiausi
eksploatuojami žvyro ir smėlio telkiniai išsidėstę Vilniaus apskrityje ir
centrinėje šalies dalyje.
Detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų išteklių kiekiu ypač
išsiskiria Šiaulių apskritis. Jai priklauso visi išsamiai išžvalgyti
statybinių medžiagų – dolomito ir klinties – žaliavų telkiniai, be to čia
plyti ir didžiausi Lietuvos pramoniniai durpynai. Gausiais kokybiško
žvyro telkiniais pasižymi Vilniaus, Kauno ir Utenos apskritys. Santykinai skurdžiausios detaliai išžvalgytais žemės gelmių turtais yra Telšių
ir Marijampolės apskritys. Likusioje šalies teritorijoje bendras žemės
gelmių išteklių kiekis pasiskirstęs maždaug tolygiai, iš esmės skiriasi tik
atskirų išteklių grupių procentinis pasiskirstymas (Lietuvos, 1998).
Nors Lietuvos žemės gelmėse negausu strateginių mineralinių
išteklių, tačiau pakankamai turime statybinių mineralinių medžiagų
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arba jų gamybai skirtų žaliavų–žvyro, smėlio, skaldai gaminti naudojamo dolomito, cemento pramonei ir žemės ūkiui tinkamos klinties, molio opokos, durpių, anhidrido. Jos pagal gavybos bei suvartojimo kiekį
pasaulyje yra laikomos svarbiausiomis, pagrindinėmis naudingosiomis
iškasenomis. 2002 metais Lietuvoje išgauta: 894 tūkst. t klinčių, 384
tūkst. m3 dolomito, 171 tūkst. m3 molio, 95 tūkst. t kvarcinio smėlio, apie
3,1 mln. m3 žvyro ir smėlio, 470,9 tūkst. t naftos, 290 tūkst. t durpių (iš
jų mažaskaidžių – 210 tūkst.t), (Aplinkos būklė, 2002m).
3.1 lentelė. Naudingų iškasenų pasiskirstymas Lietuvos geologiniame pjūvyje (Lietuvos
2003)

Periodas

Naudingos iškasenos
Eksploatuojamos
Neeksploatuojamos
Kvartetas Molis
Sapropelis
Smėlis
Gėlavandenė klintis
Žvyras
Rieduliai
Durpės
Limonitas
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo Sunkiųjų mineralų
sąnašynai
Neogenas Kvarcinis smelis
Paleogenas
Gintaras
Glaukonitas
Kreida
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo Kreidos mergelis
Opoka
Glaukonitas
Fosforas
Jūra
Fideris
Triasas
Molis
Mineralinis vanduo
Perma
Klintis
Gipsas
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo Anhidritas
Akmens druska
Karbonas
Devonas
Dolomitas
Gipsas
Molis
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo
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3.2. Atskirų naudingųjų iškasenų apibūdinimas
3.2.1. Dolomitas
Dolomitas – karbonatų klasės mineralas, kalcio magnio karbonatas CaMg (CO3)2. Dolomitu vadinama uoliena sudaryta iš šio mineralo. Kietumas pagal Moso skalę 3,5–4,0, tankis 2900–3200 kg/m3.
Kristalai yra trikampės–romboedrinės sandaros. Struktūra – nuo lygios
smulkiakristalinės iki kaverningos, priklausomai nuo susiformavimo
sąlygų ir geležies bei mangano priemaišų kiekio. Spalva – nuo baltos iki
tamsiai pilkos. Dolomitas susidaro lagūnose iš persotintų tirpalų, iškritus
dolomito kritalams. Susidarymo būdas iš klinties, kai dalį kalcio pakeičia
magnis. Visiškai netirpsta vandenyje, atsparus šaltai rūgščiai, nereaguoja
su naftos produktais. Dolomitas taip pavadintas pagerbiant prancūzų
gamtininką ir geologą D. G. T. G. de Dolomieu, kuris ištyrė šiaurinės
Italijos kalnus, vėliau pavadintus Dolomitų Alpėmis.
Dolomitas yra plačiai naudojama įvairių statybinių medžiagų
žaliava, izoliacinė ir šlaką koncentruojanti bei rūgštims ir šarmams atspari medžiaga, reikalinga chemijos pramonei, cukraus, popieriaus ir
stiklo gamybai.
Lietuvos dolomito klodų praktinė svarba nevienoda. Tai priklauso
nuo slūgsojimo sąlygų, pirmiausia, nuo dangos storio ir žaliavos kokybės,
kurią savo ruožtu, lemia klodų litogenezė, arba kitaip tariant, dolomito
uolienos istorija. Nuo jos iškristalizavimo pradžios, kazeino dugne, iki
vėliausių ją veikusių faktorių – fektonikos krašto.
3.2.2. Klintis
Klintis – nuosėdinė karbonatinė uoliena, kurios sudėtyje vyrauja
(daugiau kaip 50 procentų) mineralas kalcitas (CaCO), dažnai būna dolomito, pleurito ir molio priemaišos. Klintis yra svarbiausia cemento ir
statybinių kalkių žaliava, taip pat plačiai naudojama popieriaus ir metalurgijos pramonėje, cukraus sirupui valyti, klintmilčiams gaminti, jos dedama į gyvulių ir paukščių pašarą. Kietos klinties atmainos yra natūralus
statybinis ir apdailos akmuo. Lietuvoje kasama viršutinio permo periodo Naujosios Akmenės rajone, kuris yra Baltijos įdaubos rytinio šlaito
viršuje, iš dalies sedimentacinio supleišėjimo ir tektoninio susklembsimo
zonoje, viršutinio permo iki 30 metrų storio klinties storis stūkso 1–20
metrų gylyje. Naudingosios iškasenos klodo paviršius (iki 1 laipsnio)
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į pietvakarius pasvyra po jaunesnėmis permo, triaso, jūros ir kvartero
nuogulomis. Permo uolienų tektoninio susklembsimo linija yra klinties
klodo išplitimo ir kartu perspektyvaus rajono rytinė riba. Toliau į šiaurę
klinties klodas pereina į Latvijos teritoriją.
3.2.3. Molis
Molis – nuosėdinė uoliena sudaryta iš dalelių, kurių skersmuo
mažesnis nei 2 μm (substancija – iki 5μm). Molį daugiausia sudaro hidrosilikatiniai mineralai. Pagrindinės cheminės medžiagos – silicio (IV) oksidas (SiO2) ir aliuminio oksidas (Al2O3). Molis susidaro iš kitų uolienų,
kaip cheminio bei hidroterminio dūlėjimo produktas. Yra išskiriama
daugiau kaip 30 įvairių molių, skirstomų į grupes:
• kaolinitinis molis – sudarytas iš kaolinito, Al2Si2O5(OH)4 ;
• ilitinis molis – sudarytas iš ilito, (K, H3O)(Al, Mg, Fe)2(Si,
Al)4O10[(OH)2,(H2O);
• smektitinis molis – sudarytas iš montmorilonito, (Na, Ca)0.33(Al,
Mg)2Si4O10(OH)2 · nH2O;
• chloritinis molis – įvairios cheminės sandaros su daug cheminių
priemaišų .
Varvinis molis (arba juostuotas molis), susidarė tarpledynmečiais,
kai prieledyniniuose ežeruose sezoniškai sluoksniais nusėsdavo molio
dalelės ir aleurito arba smulkaus smėlio dalelės. Šaltuoju metų laiku, kai
ežerus padegdavo ledas, nusėsdavo molis, nes vandens maišymosi procesas sulėtėdavo. Šiltuoju metų laikotarpiu vandens maišymasis vyko
sparčiau, todėl telkinio dugne nusėsdavo stambesnės dalelės. Pagal
sluoksnių dydžius galima spręsti apie paleoklimatines teritorijos sąlygas.
O taip pat pagal sluoksnių skaičių galima nustatyti prieledyninio ežero
chronologiją (metų skaičių). Jei nuosėdose vyrauja mineralų dalelės,
didesnės, negu 5 μm, uoliena vadinama liosu. Molius priimta skirstyti,
atsižvelgiant į jų atsparumą ugniai.
• didesnis, negu 1580 °C – ugniai atsparūs;
• nuo 1350 iki 1580 °C – sunkiai besilydantys;
• mažesnis, negu 1350 °C – lengvai besilydantys.
Atsparumas ugniai parodo, kokioje temperatūroje kaitinamas molis
suminkštėja tiek, kad jo bandinys deformuojasi, veikiamas savo masės.
Grynas molis lydosi tik labai aukštoje (apie 1800°) temperatūroje, negrynieji (paprastieji) moliai lydosi maždaug 1200 °C temperatūroje. Molio lydimosi temperatūrą sumažina fliusai (geležies, kalcio, kalio, natrio
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junginiai). Gryni moliai randami ypač retai, visuose gamtoje randamuose
moliuose randama pašalinių medžiagų pėdsakų. Praktikoje grynaisiais
moliais laikomi tie, kurių priemaišos ryškiau nepakeičia molio savybių.
3.2.4. Kvartero molis
Visi kvartero molio telkiniai susidarė paskutinio apledėjimo laiku.
Molis nusėdo įvairios kilmės ledyno tirpsmo vandens baseinuose (pagal
tai išskiriamos genetinės telkinių rūšys arba tipai) ir tik retai kur randama nedidelių moreninio molio, tinkančio keramikos pramonei. Tarp
kvartero nuosėdų paplitęs moreninis priemolis bei molis, susiklostęs
tiesiog iš ledyno, tačiau turintis nemažai žvirgždo, gargždo, riedulių,
todėl pramonėje nenaudojamas. Ledyno tirpsmo vandens perplauta,
surūšiuota ir suklostyta ramioje baseino aplinkoje ši mišri medžiaga jau
turi pramoninę vertę.
3.2.5. Žvyras
Žvyras – tai nuosėdinė iš stambių nuodaužų susidariusi biri uoliena,
susidedanti iš riedulių (skersmuo > 70 mm), žvirgždo (5–70 mm) ir smėlio
(1,0–5 mm), pleurito ir molio priemaišos. Žvyras tinka eksploatuoti, kai
jame yra daugiau kaip 10 procentų 5–70 mm skersmens apvalainukų, o
molio pleurito dalelių priemaiša mažesnė kaip 5 procentai.
3.2.6. Smėlis
Smėlis – nuosėdinė uoliena, kuri sudaryta iš nuotrupinių dalelių.
Dalelių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm. Smėlis beveik ar
visiškai nesucementuota uoliena t.y. biri, nevienalytė. Vienalytė sucementuota įvairiais cementais uoliena vadinama smiltainiu. Smėlis pagal
savo kilmę gali būti fliuvioglacijalinis, jūrinis, aliuvinis (upinis), eolinis.
Smėlio mineralinė sudėtis gana įvairi. Jis gali būti monomineralinis, sudarytas praktiškai iš vieno mineralo (kvarcinis, feldšpatinis ir pan.), taip
pat polimineralinis – iš įvairių mineralų nuolaužų. Mineralinė smėlio
sudėtis priklauso nuo fiziškai ardomų uolienų mineralinės sudėties. Jei
ardomos jūrinės nuogulos ar smėlis akumuliuojasi šiltose jūrose – smėlis
bus karbonatinės sudėties – klintinis smėlis, jei klostosi vulkaninės salos
pakrantėse – vulkaninis smėlis. Didžioji smėlio dalis klostosi dykumose.
Jose iš smėlio supūstomos didelės kopos.
Smėlis, randamas Lietuvos teritorijoje gali būti suskirstytas į kelias
grupes:
26

• Jūrinis, randamas prie Baltijos jūros;
• polimineralinis, sudėtiniai mineralai: kvarcas, feldšpatas, ilmenitas, granatas ir kt. ;
• eolinis, randamas palei jūros pakrantę, Kuršių nerijoje, taip pat
Dzūkijos miškuose ;
• aliuvinis – prie visų Lietuvos upių ;
• fliuvoglacialinis pasiskirstęs praktiškai visoje Lietuvje. Šis smėlis
naudojamas betono gamyboje;
• limnoglacialinis, smulkesnis bet geriau išrūšiuotas smėlis;
• kvarcinis smėlis kasamas Anykščių rajone, Šis smėlis susiklostė
Neogeno periode.
2004 metais Lietuvoje buvo iškasta 2784 tūks. t smėlio. Kvarcinio
smėlio – 58 tūkst. t.
3.2.7. Durpės
Durpės – organinės kilmės degioji uoliena, susikaupusi iš pelkių
augalijos, kuri drėgme pertekusiose vietose dėl deguonies trūkumo
ir mikroorganizmų poveikio iš dalies sutrūnija, virsta humusu. Šios
medžiagos kiekis rodo durpių susiskaidymo laipsnį ir yra svarbus jų
klasifikacijai. Durpynais vadinami tik tie pelkių plotai, kuriuose durpių
klodai storesni kaip 0,3 m ir paviršinės augalų šaknys nesiekia pelkės
guolio uolienų.
Eksploatuojant energetinius metalų rūdų ir statybinių medžiagų
išteklius, padaromi didžiausi nuostoliai gamtinei aplinkai (Kadūnas,
1987).
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