


Pipelife produkcija:
– Vandentiekio, dujotiekio vamzdžiai bei jungtys jiems iš polietileno (PE);

– Slėgio vamzdžiai bei jungtys iš polivinilchlorido (PVC); 

– Lygiasieniai lauko nuotekų vamzdžiai bei jungtys iš polivinilchlorido (PVC);

– Gofruoti lauko nuotekų vamzdžiai dviguba sienele (PRAGMA®, STARK®) bei jungtys jiems iš polipropileno (PP);

– Gofruoti lauko nuotekų vamzdžiai dviguba sienele (INFRA®) bei jungtys jiems iš polietileno (PE);

– Buitinių bei lietaus nuotekų šuliniai;

– Įprastos ir storasienės triukšmą slopinančios (STILLA®) vidaus nuotekų vamzdžių sistemos iš PP;

– Drenažo vamzdžiai iš PVC su įvairiais filtrais bei jungtys;

– Infiltracinės nuotekų valymo sistemos SEPTIC;

– Kabelių apsaugos vamzdžiai bei jungtys lauko ir vidaus darbams.

UAB  „Pipelife Lietuva“ yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė.

Pipelife International GmbH koncerną valdo  Wieneberger AG (Austrija). Koncernui priklauso 27 gamyklos (26 Europoje 
ir 1 JAV), o centrinė būstinė  įsikūrusi Vienoje (Austrija). Koncernas Pipelife International GmbH yra vienas iš pasaulinių 
lyderių tarp plastikinių vamzdynų gamintojų.

UAB „Pipelife Lietuva“ yra vienintelis teisėtas įgaliotasis visų koncerno Pipelife International GmbH gamyklų atstovas 
Lietuvoje. Įmonė Lietuvoje buvo įkurta „Mabo“ vardu kaip Norvegijos koncerno „Mabo“ dukterinė įmonė. Susijungus 
Pipelife International GmbH bei  „Mabo“ kompanijoms, 2001 metais įmonės pavadinimas pakeistas į „Pipelife Lietuva“.

Mes gaminame ir prekiaujame labai įvairaus tipo kokybiškomis vamzdžių sistemomis, užtikriname konkrečius 
problemų sprendimus tiek savivaldybių infrastruktūroms, tiek pramonės ir gyvenamosios statybos sektoriams. 

Mūsų verslo pagrindas – plastiko vamzdžių sistemų kūrimas, gamyba ir platinimas. Mes kuriame uždaros vandens 
cirkuliacijos, energijos skirstymo sistemas, telekomunikacijų tinklus bei tenkiname pramonės poreikius. Pipelife 
rinkoje užima išskirtinę padėtį, nes klientus aprūpina kokybiškais produktais, kurie nuolatos tobulinami ir atnaujinami, 
laikantis griežčiausių kokybės standartų, bei paslaugomis. 

Pipelife misija – gerinti gyvenimo kokybę,  ieškant vertingų sprendimų, susijusių su vamzdynų sistemomis, vandens, 
nuotekų ar kitų skysčių transportavimu, kabelių apsauga bei elektros instaliacija, darančių įtaką aplinkos apsaugai ir 
energetikai. 
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1. Pipelife drenažo sistemų paskirtis
Pipelife drenažo sistemos naudojamos visose ūkio ir statybos srity-
se – ten, kur reikia reguliuoti vandens apykaitą, sumažinti grunti-
nių vandenų lygį ir nuleisti pernelyg gausiai besikaupiantį vandenį.

Pipelife drenažo sistemos yra skirtos horizontalioms melioracijos 
sistemoms, įrengiamoms įvairiomis geologinėmis ir hidrogeologi-
nėmis sąlygomis.

Horizontalios melioracijos sistemos – tai dažniausiai naudojamos 
drenažo sistemos, jos skirtos hidro- ir antžeminės statybos objek-
tams, žemės ūkio paskirties žemių melioracijai ir aplinkos inžineri-
nėms sistemoms.

Drenažo sistemos iš gofruotų PVC vamzdžių dėl vamzdžių tech-
nologinių ypatybių (stiprumo ir matmenų) yra skirtos žemės ūkio 
naudmenų melioracijai, parkams, vejoms, poilsio ir sporto zonoms, 
kelių pylimams ir šalikelėms, mažų pamatų statiniams ir požemi-
niams statiniams.

PP drenažo sistemas rekomenduojama naudoti įgilintiems staty-
bos objektams, požeminiams statiniams, objektams su sutvirtinta 
danga, t. y. automagistralėse, keliuose, gatvėse, oro uostų takuose, 
automobilių stovėjimo aikštelėse, žemės sankasų ir pylimų drena-
vimui bei aplinkosaugoje – sąvartynų vandens drenavimui.

PVC ir PP perforuoti drenažo vamzdžiai, visų pirma, yra skirti melio-
racijos vamzdynams, kurių dėka nuleidžiamas gruntinis vanduo ir 
taip sumažinamas gruntinių vandenų lygis.

Neperforuoti drenažo vamzdžiai yra skirti surinkimo sistemoms ir 
surinkimo šuliniams, kolektoriams, iš kurių vanduo nuteka į surin-
kimo vietą. Pagal poreikį šiam tikslui galima naudoti vamzdžius, 
skirtus lauko kanalizacijos savitakinėms sistemoms, o melioracijos 
sistemose su siurbliais taip pat galima naudoti slėginius vamz-
džius, naudojamus vandentiekio sistemose.

Horizontalios drenažo sistemos yra skirtos nuolat mažinti grunti-
nių vandenų lygį, nuleisti vandens perteklių ir palaikyti reikiamą 
vandens lygį, priklausomai nuo drenuojamo objekto pobūdžio ir 
paskirties.

Pagal objekto paskirtį galima išskirti dvi pagrindines drenažo rūšis:

1. Žemės ūkio naudmenų (ariama žemė, pievos, sodai), miesto 
žaliųjų plotų, sporto aikštynų (vejų) ir pan. drenavimas, kai 
drenažo sąlygos yra susijusios su tam tikrais reikalavimais dėl 
grunto paviršiaus drėgmės, dirvos drėgmės, žolės ir medžių 
šaknų sluoksnyje. Į šias drenavimo sistemas didžiausia paten-
kančio vandens dalis – dirvožemio sugerti atmosferos krituliai.

2. Inžinerijos objektų drenavimas – kai gruntinių vandenų vamz-
džiai ir drenažo objektai įprastai yra sujungti į konstrukcinę 
vienovę su pamatais, pagrindu ir drenuojamo objekto įranga.

Žemės ūkio naudmenų, pastatų drenavimas

Parkų, vejų drenavimas

Drenažo darbų technologija

Automagistralių, kelių, gatvių, oro uosto takų drenavimas

Sąvartynų drenavimas

Sporto objektų drenavimas
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Kadangi drenažo pobūdis yra skirtingas, drenavimo sistemų pro-
jektavimas ir statyba vyksta pagal atitinkamų statybos normų 
reikalavimus.

Dėl plačios drenažo paskirties toliau tekste aptariami tik ben-
drieji projektavimo klausimai.

2. Drenažo gylis
Drenavimo gylis atitinka drenažo vamzdynų gylį – tai yra atstu-
mą nuo grunto paviršiaus iki drenažo griovelio apačios.

Žemės ūkio naudmenų drenavimo vamzdžių drenų gylis 
priklauso nuo kultivuojamos kultūros, dirvos savybių ir profilio, 
vandens pritekėjimo sąlygų, lauko reljefo ir aukščio.

Vidutinis drenavimo gylis:
•	 80-110	cm	–	ariama	žemė,	daržovių,	vaiskrūmių	plantacijos,	

medelynai
•	 70-90	cm	–	pievos	ir	ganyklos
•	 110-150	cm	–	sodai	ir	apynių	plantacijos

Vietomis galima sumažinti nurodytą drenavimo gylį, taikant 
dirbtinį nuolydį, įrengiant perėjimus per žemės įdubas, ir pan. 
Tačiau drenos turi būti uždengtos mažiausiai 70 cm grunto 
sluoksniu (teritorijose su polderiais – 60 cm), kad sistema būtų 
apsaugota nuo apgadinimo, kai žemės apdirbimo ir derliaus 
nuėmimo metu dirba sunkioji technika.

Žemėse, kur numatomos giliosios agromelioracijos priemonės 
(pvz., gilusis arimas), drenavimo gylis turi būti padidintas tiek, 
kad viršytų numatomą apdirbimo gylį 30-40 cm.

Maksimalus leistinas drenų gylis yra parenkamas atsižvelgiant į 
dirvos perdžiūvimo galimybę ir sudaro:
•	 100	cm	–	lengva	dirva
•	 130	cm	–	vidutinė	dirva
•	 150	cm	–	sunki	dirva

Drenuojant inžinerijos objektus, drenažo vamzdynų klojimo gylį 
nulemia reikiamas gruntinių vandenų lygis, kuris skaičiuojamas 
taip, kad kapiliarinio siurbimo aukštis būtų žemiau pastato pože-
minių dalių grindų lygio.

Praktiškai gruntinių vandenų lygis turi būti žemiau šio grindų 
gylio:
•	 0,3-1	m	(vidutiniškai	0,5	m)	smėlio	grunte
•	 0,6-2	m	(vidutiniškai	1	m)	dulkingame	ir	molio	grunte

Klojant įgilintą kelio sankasos drenavimo sistemą, kelio viršutinė 
briauna turi būti aukščiau gruntinių vandenų lygio:
•	 0,9	m	nebrinkstantis	gruntas	
•	 1,2	m	nepatvarus	(mažai	brinkstantis)	gruntas
•	 1,5	m	brinkstantis	gruntas

Kapiliarinio įsiurbimo aukštį galima sumažinti naudojant užtve-
riamuosius žvyro sluoksnius.

Neužstatytuose plotuose – parkuose, žaliuosiuose plotuose ir 
pan. – gruntinių vandenų lygis neturėtų siekti daugiau kaip 
1-1,5 m nuo žemės paviršiaus.

Drenavimo sistema klojama giliau, nei siekia įšalas – vamzdžiais 
nutekantis vanduo neturi užšalti.

!  
Atskiruose šalies regionuose įšalo gylis gali skirtis.

3. Drenažo vamzdynų trasos 
išplanavimas
Drenuojant žemės ūkio naudmenis, drenų tinklo išplanavimas 
priklauso nuo melioruojamo ploto, dirvos – vandens apytakos, 
reljefo ir žemės dirbimo būdo. Priklausomai nuo šių veiksnių 
galima taikyti sisteminį, dalinį arba nesisteminį drenažą.

Drenų išdėstymą galima sužinoti remiantis teorinėmis hidrau-
likos formulėmis arba, kas praktikuojama dažniau, pagal dirvos 
mechaninę sudėtį. 

Statinių ir inžinerijos objektų horizontaliųjų drenavimo sistemų 
klojimą nulemia objekto ribos ir melioruojamas plotas, meliora-
cijos vandenų surinkimo rezervuarai ir pan. Žiedinės drenavimo 
sistemos priklauso nuo melioruojamų objektų išorinio pylimo.

Reikėtų siekti, kad vamzdynai būtų pagal galimybę tiesūs ir 
trumpi. Sisteminio drenavimo kolektoriai (surinktuvai) išdėstomi 
ties gatvėmis, keliais, sklypų ribomis. Kelio sankasų drenavimo 
sistemos klojamos pagal kelio griovio, nuotėkio ašį, po šalikele ir 
skiriamojoje juostoje.

Dėl drenažo efektyvumo ir statinio saugumo drenas būtina 
kloti tam tikru atstumu nuo pamatų. Šis atstumas priklauso nuo 
daugelio veiksnių, iš kurių vienas svarbiausių – blogai pralaidžios 
perdangos įrengimas atitinkamai pagal objekto pastatymo lygį. 
Jeigu pastatymo lygis yra vieno lygio su nelaidžia perdanga arba 
žemiau, drenos klojamos greta pamatų (maždaug 0,4-0,5 m 
perdangos sluoksnyje – pilnutinis drenažas).

Jeigu objekto pamatai ir drenavimo vamzdynai yra vandenin-
game sluoksnyje (nepilnutinis drenažas), drenuoti reikia žemiau 
pastatymo lygio, o minimalus vamzdynų atstumas nuo pastato 
sienos skaičiuojamas pagal formulę:

φ – grunto vidinės trinties kampas, kiti ženklai pagal drenos atstumo nuo 
pastato schemą
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4. Drenažo vamzdynų dydžiai
Drenavimo sistemų dydžių nustatymo tikslas yra rasti drenažo 
vamzdynų ir nuotėkio kolektorių diametrus bei ribinį greitį – 
minimalų ir maksimalų. Hidrauliniai skaičiavimai atliekami pagal 
hidrogeologinius skaičiavimus, kuriais sužinomas į drenažo 
sistemą patenkančio vandens kiekis.

Hidrogeologinių skaičiavimų metodai yra paremti formulėmis, 
kuriomis atsižvelgiama į vandeningų sluoksnių išsidėstymą, 
grunto filtracijos koeficientą, gruntinių vandenų kiekį ir pan. Šių 
metodų aprašymas neįeina į nagrinėjamos tematikos rėmus.

Į sisteminio drenavimo įrenginius patenka infiltruoti krituliai, 
todėl juos galima projektuoti naudojant formules ir taisykles, 
taikytinas žemės ūkio naudmenims. Horizontalių kitokio tipo 
(žiedinių, linijinių, juosiančių) drenavimo sistemų hidrogeologi-
nius skaičiavimus galima rasti profesinėje literatūroje.

Drenažo vamzdynų diametro parinkimo pagrindą sudaro į 
vamzdyną patenkančio vandens kiekis, kai gruntinių vandenų 
lygis didžiausias (paprastai pavasarį ir rudenį). Norint nustatyti 
minimalų vandens greitį vamzdyje, reikia priimti srauto dydį, 
esamą žemo gruntinių vandenų lygio metu.

5. Drenažo vamzdžių apsauga
Į drenas nutekantis vanduo dėl susidarančio slėgio su savimi 
nusineša smulkias grunto daleles. Per grunto poras ir drenų 
perforacines angas jos transportuojamos į vamzdyną. Dėl van-
dens išplautų dalelių (sufozijos) gali susidaryti kavernos, gruntas 
nusėda, ir vamzdynai dumblėja. Sufozijos reiškinių intensyvu-
mas ir eiga priklauso nuo grunto granulometrinės sudėties, ypač 
nuo grunte esančios dulkių frakcijos, ir grunto granulometrinio 
koeficiento (u).

Į sufoziją labiausiai linkusios dulkinio grunto dalelės, kurių sudė-
tyje yra daug smulkaus smėlio ir mažai dumblo dalelių. Į sufoziją 
linkusiems gruntams būdinga granulometrinė sudėtis:

Šie gruntai kelia su sufozija susijusias problemas, vamzdynuose 
kaupiasi dumblas, todėl reikia ypač kruopščiai parinkti ir pritai-
kyti filtruojamuosius užpilus ir filtrus.

6. Filtruojančių medžiagų parinkimo 
kriterijai
Siekiant išvengti sufozijos pasekmių ir apsaugoti vamzdyną nuo 
dumblėjimo, aplink drenavimo sistemos vamzdžius pilamas 
filtruojančių tam tikros granulometrinės sudėties medžiagų 
užpilas. Be užpilo funkcijų šios medžiagos atlieka ir kitas funk-
cijas: sumažina vandens pasipriešinimą vamzdyno zonoje bei 
padidina drenažo efektyvumą vidutiniškai ir silpnai laidžiuose 
gruntuose.

Filtruojamasis užpilas užtikrina tam tikrą vamzdžių poziciją ir 
apsaugo sistemą nuo deformacijos, galinčios atsirasti dėl užpilto 
grunto. Reikėtų pabrėžti, kad kaip tik dėl šios priežasties elastin-
gi plastikinių medžiagų vamzdynai yra klojami su smėlio-žvyro 
užpilu. Filtruojamasis užpilas ties drenavimo vamzdžiais turi būti 
gerai sutankintas.

Drenavimo sistemose naudojamos filtruojamosios medžiagos 
turi atitikti kelis pagrindinius reikalavimus:
•	 užpilo	medžiagos	pralaidumas	turi	būti	mažiausiai	10	kartų	

didesnis už drenuojamo grunto pralaidumą
•	 būdinga	savybė	–	per	filtrą	praleisti	smulkias,	vandens	neša-

mas daleles, kurios nenusėstų vamzdžių viduje (besikaupda-
mos filtre jos gali sukelti kolmataciją)

•	 užpilas	turi	būti	tinkamo	mechaninio	stiprumo,	kad	neside-
formuotų dėl grunto slėgio ir veikiamas išorinio slėgio

Žemės ūkio melioracijos sistemose filtruojamajam užpilui nau-
dojamos įvairios mineralinės medžiagos: smėlis, žvyras; organi-
nės medžiagos: velėna, medžio žievė, pjuvenos, durpės, linų ir 
kanapių spaliai, rapso šiaudai; sintetinių bei dirbtinių medžiagų 
audiniai ir tinklai. 

Statybos objektų drenavimo sistemose naudojamos grūdė-
tos mineralinės medžiagos: smėlis, žvyras, skalda (atsijojus 
smulkiąją frakciją) ir filtruojamieji sluoksniai iš geoaudinių (ypač 
geopluošto).

Drenos atstumo nuo pastato skaičiavimo schema
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Pasirenkant smėlio-žvyro filtrų granulometrinę sudėtį, gali pasi-
tarnauti Pipelife paruošta kreivė, pateikta piešinyje žemiau.

Nepaisant aukščiau nurodytų rekomandacijų, filtruojamojo 
užpilo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:
•	 neturi	būti	dalelių,	mažesnių	nei	0,05	mm,	o	dalelių	<	0,1	mm	

– ne daugiau 3-5% svorio
•	 užpilo	filtracijos	koeficientas	turi	būti	>10m/d

8. Filtruojamieji sluoksniai iš 
geotekstilės
Parenkant filtruojamojo sluoksnio geotekstilės rūšį, galima vado-
vautis šiais duomenimis:
•	 smulkių	frakcijų	gruntas	(d60	<	0,06	mm)
•	 stambių	ir	mišrių	frakcijų	gruntas	(d60	>	0,06	mm)
•	 ypač	pavojingas	gruntas:
	 smulkių	frakcijų,	plastinis	koeficientas	lp	<	0,15	ir/arba	dum-

blo	dalelių	santykis	su	dulkėmis	<	0,5	arba	dulkių	frakcija	
(0,02-0,1)	mm	>	50%	(d60/d10<15)

1. Grunto stabilumą užtikrinantys kriterijai (mechaninis 
poveikis)

 Grįžtamųjų filtrų ir mineralinių medžiagų filtruojamųjų užpilų 
poveikį pastaraisiais metais papildo arba dalinai keičia geoteks-
tilės filtruojamosios medžiagos. Drenavimo sistemoms dažniau-
siai rekomenduojama naudoti geopluoštą.

7. Filtrai iš grūdėtų, smėlio ir žvyro 
medžiagų
Parenkant smėlio-žvyro filtrų granulometrinę sudėtį, gali pasitar-
nauti Pipelife paruošta kreivė, pateikta piešinyje žemiau.

Užpilų taikomasis principas yra sukloti sluoksnius, kurių medžia-
gų granulometrinės sudėties dydžiai didėja nuo drenuojamo 
grunto vamzdžio link paviršiaus. Viena iš medžiagos granulome-
trinės sudėties parinkimo taisyklių – Terzaghi kriterijus, sąlygotas 
dviejų išlygų:

Išlyga, užtikrinanti grunto stabilizavimą:

Išlyga, užtikrinanti atitinkamą užpilo pralaidumą:

Papildomi kriterijai, taikomi renkantis užpilą:

Ir filtro sluoksniui, susiliečiančiam su drenažo vamzdžiu:

Gruntų ir filtrų granulometrinės sudėties ribiniai 
dydžiai:
1  – drenų dumblėjimo pavojų keliančio grunto 

 granulometrinės sudėties ribiniai dydžiai
2  – smėlio-žvyro filtrų ribiniai dydžiai
2a  – dumblėjimo pavojų keliančio grunto filtrų 

 ribiniai dydžiai (iš 1)
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Pradžioje pateikti drenavimo sistemų filtruojamųjų medžiagų 
kriterijai, susiję su laidumu, atsparumu kolmatacijai ir stiprumu, 
taip pat taikytini medžiagoms iš geotekstilės.

Gaminamų geotekstilių hidrauliniai parametrai yra įvairūs (po-
ringumas ir skirtingos mechaninės savybės).

2. Atsparumo kolmatacijai kriterijai

Galima taikyti geotekstilės parinkimo kriterijus, pateiktus angliš-
ku standartu [D6]:
•	 smėlio	gruntas	d15<O90<d85

•	 smulkios	granulometrinės	sudėties	gruntas

kai	plastinis	koeficientas	Ip	<	0,1:

kai	plastinis	koeficientas	Ip	>0,1:

Kur: d15, d50 ir d85 atitinka tam tikras grunto frakcijas, o O50 ir O90 
susiję su geopluoštui būdingu izoliacinio geotekstilės porų 
dydžiu.

Siekiant reikiamo stiprumo, reikėtų pasirinkti tinkamos mecha-
ninio stiprumo klasės geotekstilę. Lentelėje yra pateikta schema, 
kurioje filtro mechaninės klasės duomenys sugretinti su drenažo 
rūšimi. Šiose klasėse atsižvelgta į mechaninę įtampą, susidaran-
čią statybos ir eksploatacijos metu.

Atitinkamos klasės geotekstilės panaudojimas priklausomai
nuo drenažo rūšies grunte [D6]

Pritaikymas Geotekstilės klasės numeris

1. Lovelio tipo drenos, gylis:
				a)	<	1	m
				b)	<	2	m
				c)	>	2	m

1 klasė
2 klasė
5 klasė

2. horizontalūs drenažo 
sluoksniai

Klasė pagal geotekstilės 
separatorių klasifikaciją, 
atsižvelgiant į jų mechanines 
savybes

3. nuolaidūs drenažo 
sluoksniai 3 klasė

4. vertikalūs drenažo 
sluoksniai 3 klasė

9. Filtrų konstrukciniai sprendimai
Filtruojamieji užpilai žemės ūkio melioracijos sistemoms

Atsižvelgiant į dirvos dalelių skverbimosi į vamzdynus laiką ir 
eigą, išskiriami keturi dumblėjimo pavojaus lygiai.

Vamzdynų apsaugos nuo dumblėjimo būdai priklauso nuo 
pavojaus lygio.

I klasės pavojaus lygiui priskirtiems gruntams reikėtų naudoti 
stiprius tokių medžiagų, kaip stambus smėlis, žvyras, skalda, 
viršutinis dirvos sluoksnis, sintetinis ir dirbtinis pluoštas, audiniai 
iš sintetinio ar dirbtinio pluošto, filtrus.

Nepriklausomai nuo pritaikytų apsaugos priemonių, drenas re-
komenduojama kloti su mažiausiu 6‰ nuolydžiu, o surinktuvus 
(kolektorius) įrengti su nuolydžiu, užtikrinančiu vandens srauto 
greitį	0,35	m/s.

II klasės pavojaus lygiui priskirtiems gruntams reikėtų naudoti 
apsaugą, rekomenduotą I lygiui, taip pat galima naudoti orga-
nines medžiagas: medžio žievę, durpes, linų ir kanapių spalius, 
rapso šiaudus.

Esant I lygio pavojui rekomenduojama, o II lygio pavojui pri-
mygtinai rekomenduojama, naudoti apsaugą per visą vamzdžio 
perimetrą (virš vamzdžio ir po juo).

III lygio pavojaus gruntuose labiausiai tinka naudoti organines 
apsaugines medžiagas.

IV lygio pavojaus gruntuose drenų apsauga nuo dumblėjimo 
nėra būtina.

Drenų apsaugos nuo dumblėjimo pavyzdžiai

I lygio pavojus: po drena audinio 
sluoksnis; iš viršaus birus užpilas 

(žvyras)

III lygio pavojus: kevalas iš 
organinės medžiagos
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Priklausomai nuo vietos sąlygų ir vietoje turimų medžiagų bei dre-
navimo darbų mechanizacijos lygio, galima naudoti įvairios formos 
ir įvairių medžiagų apsaugą (žr. pav. žemiau).

Nepriklausomai nuo pavojaus lygio ir panaudotos dumblėjimo 
apsaugos būdo, rekomenduojama naudoti 15-25 cm storio 
velėnos apsaugą. Tačiau, jei drenavimo sistema su vamzdžiais, 
įdėtais į kokoso pluošto kevalą, velėnos apsauga nerekomen-
duojama. Priešingu atveju pagreitėja kokoso pluošto irimas.

Drenavimo vamzdžių apsaugai nuo iškrintančių geležies jungi-
nių reikia naudoti organines medžiagas: medžių žievę, pjuvenas, 
rugių šiaudus, velėną.

Nepaisant to, kokios filtruojamosios medžiagos bus panaudotos,  
geležingame grunte reikia projektuoti nedideles drenų atkarpas, 
sujungtas su paprastomis surinkimo sistemomis, naudojant 
trumpas drenas (iki 100 m, maks.150 m) su minimaliu 6‰ nuo-
lydžiu.

Drenavimo sistemų vamzdynus reikia kloti tuo metu, kai grun-
tinių vandenų lygis žemiausias, o tranšėjų užpylimo metu pilti 
kalkes	(1-2	kg/ilg.	m).

Žemės ūkio melioracijos sistemų apsaugos nuo dumblėjimo 
tipiniai sprendimai

! Pasirenkant smėlio-žvyro grunto granulometrinės sudė-
ties dydžius, galima naudoti 7 punkte pateiktą kreivę ir 
Terzaghi kriterijus.

! Pipelife gamina gofruotus PVC vamzdžius su kokoso plau-
šo filtrais, pritaikytus II ir III dumblėjimo pavojaus lygio 
gruntams.

10. Inžinerinių objektų drenažo filtrai
Statybiniam drenažui pirmiausia naudojami filtrai iš mineralinių 
medžiagų: smėlio ir žvyro.

Stambios granulometrinės sudėties gruntams dažniausiai 
pakanka vieno sluoksnio filtruojamosios medžiagos, o smul-
kiosios granulometrinės sudėties gruntams reikia dviejų arba 
daugiau sluoksnių. Šiuo atveju kiekvieno sluoksnio medžiaga yra 
parenkama taip, kaip ir pirmasis sluoksnis drenuojamo grunto 
atžvilgiu.

Filtruojamasis užpilas klojamas per visą drenažo vamzdžio 
perimetrą. Užpilo skerspjūvio forma turėtų būti kuo paprastesnė. 
Minimalus užpilo storis turėtų būti:
•	 smėlio	gruntas	(didelio	pralaidumo)	–	15	cm
•	 smėlio-molio	gruntas	(vidutiniškai	pralaidus)	–	15-20	cm
•	 molio	ir	dumblėtas	gruntas	–	daugiau	20	cm

Smėlio grunte dažniausiai naudojamas viensluoksnis užpilas, o 
dulkingame ir molio grunte – dvisluoksnis, kai sluoksnio storis 
sudaro 10-15 cm.

Paveiksluose pateikti viensluoksnio ir dvisluoksnio filtro kons-
trukcinių sprendimų pavyzdžiai.

Smėlio-žvyro filtras

Sintetinio plaušo filtras,
apvyniotas aplink vamzdį

Organinių medžiagų
(pvz., pjuvenų) filtras

Sintetinio audinio filtras,
apvyniotas aplink vamzdį
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Dvisluoksnio filtro konstrukcinis sprendimas

Granulometrinės sudėties kreivė ir dvisluoksnio 
filtro konstrukcija
Drenuojamas gruntas: dulkingas
Filtras: I sluoksnis: smėlis
Filtras: II sluoksnis: žvyras
S – vamzdžio perforuotų angų plotis
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Lovių drenažas

Nuolaidusis juostinis drenažas

Horizontalusis daugiasluoksnis 
drenažas

Prizminis drenažas

Filtruojamieji sluoksniai iš geotekstilės

Geotekstilė dažniausiai naudojama tose drenavimo sistemo-
se, kur reikia dviejų ar daugiau filtruojamųjų sluoksnių.  Šiose 
konstrukcijose geoaudinys sudaro (arba pakeičia) filtro sluoksnį, 
tiesiogiai kontaktuojantį su drenuojamu gruntu.

Drenažo konstrukcijos su geotekstile gali būti pritaikytos 
įvairių schemų drenavimo sistemoms. Pateiktame paveiksle yra 
keli geotekstilės pritaikymo pavyzdžiai, kai drenavimo sistema 
įgilinta grunte.

1.  geotekstilė
2.  smėlio-žvyro-akmens medžiaga
3.  drenas – perforuotas PVC arba PP vamzdis
4.  papildomas pylimas po vamzdynu
5.  apsauginis geotinklas
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Viensluoksnio filtro konstrukcinis sprendimas

Granulometrinės sudėties kreivė ir viensluoksnio 
filtro konstrukcija
Drenuojamas gruntas: smulkus smėlis
Filtras: žvyras (parinktas pagal Terzaghi kriterijus)
S – vamzdžio perforuotų angų plotis
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11. Drenažo vamzdynų apsauga nuo 
medžių ir krūmų šaknų
Jeigu drenažo sistema klojama mažesniame nei 2,5 m gylyje, 
kyla pavojus dėl vamzdynuose kerojančių medžių ir krūmų 
šaknų.

Didžiausią pavojų kelia vandenį mėgstančių medžių ir krūmų 
(karklų, topolių, alksnių), piktžolių (dirvinio asiūklio), taip pat 
vaismedžių  bei  giliai įsišaknijančių augalų (liucernų, dobilų, 
apynių, cukrinių runkelių,  rapsų) šaknys. Didžiausias pavojus 
kyla surinktuvams (kolektoriams), kuriais visą laiką teka vanduo. 
Todėl surinktuvų (kolektorių) vamzdynai negali būti perforuoti.

Siekiant išvengti vamzdynuose augančių šaknų, naudojamas 
skaldos, akmens anglies šlako arba metalurgijos krosnių šlako 
užpilas.

Skaldos sluoksnio storis turi būti mažiausiai 5 cm po vamzdžiu ir 
10 cm virš drenavimo vamzdžio.

12. Drenavimo šuliniai
Žemės ūkio drenažo sistemos

Žemės ūkio drenažo sistemose ant surinktuvų (kolektorių)
įrengiami šuliniai. Atitinkamas šulinio tipas ir parametrai yra 
renkami pagal objektą ir reikiamą šulinio paskirtį, įrengimo vietą, 
prijungtų surinktuvų (kolektorių) skaičių, jų gylį ir skerspjūvį.

Inžinerinių objektų drenavimas

Statybos objektų drenavimo sistemų šuliniai daugiausia įrengia-
mi su sėsdintuvais, tačiau, kai šulinių yra daug, galima projektuo-
ti pratekančio srauto šulinius.

Tačiau paskutinis drenavimo sistemos šulinys, įrengtas prieš ko-
lektorių, iš kurio vanduo nuleidžiamas, privalo turėti sėsdintuvą.

! Šulinių elementai ir konstrukciniai sprendimai yra pa-
teikiami katalogo skyriuje „Drenažo vamzdžių sistemos 
gaminių katalogas“, 27 psl.

13. Pastatų drenavimas – sprendimų 
pavyzdžiai
Jeigu kyla pavojus užtvinti pastato požeminei daliai, efektyvią 
apsaugą užtikrina pagal pastato perimetrą įrengtas drenažas.

Priklausomai nuo pagrindo medžiagos granulometrinės sudėties 
ir pralaidumo, pastato drenažo forma gali būti:
•	 žiedinis	drenažo	vamzdynas	su	vienu	filtro	sluoksniu	–	pralai-

džiame	smėlio	grunte	(d16	>	0,074	mm)
•	 drenažo	vamzdynas,	sujungtas	su	sluoksniuotu	drenažu	iš 

2 filtro sluoksnių – vidutiniško ir mažo laidumo grunte 
(d16	<	0,074	mm)

Mažesnio nei 200 m2 ploto pastatuose  drenavimo vamzdynų 
hidrauliniai skaičiavimai paprastai neatliekami. Vamzdynas 
įrengiamas naudojant perforuotus vamzdžius, kurių vidinis dia-
metras 100 mm (mažiausiai 75 mm), paklotus minimaliu 4-5‰ 
nuolydžiu.

Kontroliniai šuliniai išdėstomi vamzdyno atkarpų pradžioje ir 
nuotėkyje į nuleidimo vietą. Paskutinysis tinklo šulinys turi būti 
su sėsdintuvu, kurio tūris – ne mažiau 35 litrai.

Žiedinę drenavimo sistemą galima įrengti prieš pradedant 
objekto statybą – tai užtikrintų pamatų tranšėjų nusausinimą. Ši 
sistema gana dažnai tampa „avarine“ tuomet, kai eksploatacijos 
metu vanduo pasirodo pastato žemutinėse patalpose.

Žvyro filtro granulometrinė sudėtis parenkama pagal rekomen-
dacijas, nurodytas 6 ir 17 punktuose.

Pastato žiedinės drenavimo sistemos iliustracija

Pastato ant mažai laidaus grunto drenavimo sistemos spren-
dimai

Lietaus kanalizacijos
šulinys

Kontrolinis šulinys
su sėsdintuvu

PVC drenažo vamzdis min. 100 mmĮ surinkimą
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Juosta

PVC perforuotas vamzdis
min. 100 mm; i = 4-5‰

Žvyro �ltras

Vandeningas sluoksnis

Pirminis gruntinių
vandenų lygis

Sumažėjęs gruntinių
vandenų lygis

Nelaidus sluoksnis

Gamtinis
gruntas

min. 15 cm

Tranšėjos užpilas iš
vietos grunto

5%

Kintamas
drenažo lygis

Paveiksluose pateikti du sluoksninio drenažo skerspjūviai, įrengti 
apsaugoti pastatą, stovintį smulkiagrūdžiame dulkingame molio 
grunte, kur žiedinis drenažas būtų nepakankamai efektyvus 
(arba reikėtų sistemą kloti labai giliai), nes kapiliarinis įsiurbimas 
siekia labai aukštai.

Sluoksninį drenažą sudaro ištisinis filtruojamosios medžiagos 
sluoksnis (žvyras, stambus smėlis, geotekstilė) ir žiedinio drena-
žo vamzdžiai, pakloti šio sluoksnio apačioje. Sluoksnis drenuoja-
mas pastato statybos metu, todėl gali pasitarnauti kaip pamatų 
duobės drenažas.

Pastato drenažo skerspjūvis (A-A)

Pastato ant laidaus grunto žiedinė drenavimo sistema

Pirmuoju sprendimu sluoksninis drenažas atliktas iš žvyro 
sluoksnio (granulės 8-16 mm) ir geotekstilės (žr. pav.).

Antruoju sprendimu sluoksninis drenažas atliktas iš dviejų mine-
ralinių medžiagų sluoksnių – smėlio ir žvyro (žr. pav.). Filtruoja-
mųjų sluoksnių granulometrinė sudėtis parinkta pagal Terzaghi 
kriterijus, atitinkamai pastato pagrindo gruntui.

Sprendimo pasirinkimas priklauso nuo galimų filtruojamųjų 
medžiagų ir jų kainos.

Pirminis gruntinių
vandenų lygis

Sumažėjęs gruntinių
vandenų lygis

5% 5%



DRENAŽO DARBŲ TECHNOLOGIJA

13

Juosta

Žvyro sluoksnis 8-16 mm

PVC perforuotas vamzdis
min. 100 mm; i = 4-5‰

Geotekstilė
min. 2 klasės

Sluoksninis
drenažas

Gamtinis
gruntas

Kintamas
drenažo lygis

min. 10 cm

Tranšėjos užpilas iš
vietos grunto

5%

Juosta

Žvyro
sluoksnis

Smėlio sluoksnis
10-15 cm

Žvyro sluoksnis

Gamtinis
gruntas

Tranšėjos užpilas iš
vietos grunto

5%

PVC perforuotas vamzdis
min. 100 mm; i = 4-5‰

Sluoksninis
drenažas

Kintamas
drenažo lygis

min. 10 cm

Pastato ant mažai laidaus grunto sluoksninė drenavimo sistema su žvyru ir geotekstile

Pastato ant mažai laidaus grunto smėlio-žvyro sluoksninė drenavimo sistema

14. Kietą dangą turinčių objektų drena-
vimas (automagistralės, keliai, oro uos-
to takai, gatvės, automobilių stovėjimo 
aikštelės) – sprendimų pavyzdžiai
Kietąsias dangas nuo žalingo vandens poveikio galima apsaugoti:
•	 įrengiant	nutekėjimo	sistemas	į	lietaus	kanalizaciją
•	 drenuojant	gruntą	ir	mažinant	gruntinių	vandenų	lygį

! Pipelife siūlo PVC ir PP vamzdžius, kurie gali būti panaudo-
jami išorinės kanalizacijos ir vandens surinkimo tinkluose.

Paviršiaus vandenys nuteka, kai paviršius įrengtas su tam 
tikromis išilginėmis ir skersinėmis nuolaidžiomis atkarpomis, 
sudarančiomis atvirą lietaus nuotekų kanalizacijos sistemą 
(nutekamieji grioviai, nuotėkiai, įdubos, gaudyklės ir pan.) arba 
uždarą lietaus kanalizacijos sistemą.

Visi įrengimai, skirti paviršinių vandenų surinkimui, projektuoja-
mi pagal lietaus kanalizacijos reikalavimus.

Dangos pagrindo įgilintas drenažas

Kietųjų dangų apsauga nuo neigiamo gruntinių vandenų povei-
kio ir galimo gumburių susidarymo.
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Kelio viršutinė briauna turi būti iškilusi virš gruntinių vandenų lygio:
>	0,9	m	nebrinkstančiam	gruntui
>	1,2	m	nepatvariam	(mažai	brinkstančiam)	gruntui
>	1,5	m	brinkstančiam	gruntui

Jeigu gamtinės, topografinės, geologinės sąlygos bei tokios priemo-
nės kaip pakelta kelio briauna nepatenkina esamų reikalavimų, 
reikia mažinti gruntinių vandenų lygį arba įrengti drenuojamąjį 
arba atskiriamąjį sluoksnį (pagerinti pagrindą).

Drenuojamasis sluoksnis iš laidžių medžiagų pirmiausia taikyti-
nas vandeningame besigaubiančiame ir mažai besigaubiančia-
me grunte.

Jeigu vandeningo sluoksnio vanduo teka kelio link, po kelio dan-
ga rekomenduojama įrengti atskiriamąjį drenažo sluoksnį.

Jeigu kelias eina per iškasą, gali prireikti kloti drenažą, saugantį 
šlaitus nuo erozijos ir nuošliaužų.

Gruntinių vandenų lygį mažinantis drenažas kelio dangoje

Išilginis drenuojamasis sluoksnis po kelio danga

Atskiriamasis drenažas, saugantis nuo vandens po kelio danga

PVC perforuotas vamzdis
arba PP Pragma vamzdis

pradinis gruntinių
vandenų lygis

skiriamoji
juosta kelio danga

h

nuotėkis

avarinė juosta

sumažintas gruntinių
vandenų lygis

PVC perforuotas vamzdis
arba PP Pragma vamzdis

skiriamoji
juosta

kelio danga

šalikelė griovys

avarinė juosta

drenuojamasis sluoksnis

vandeningas sluoksnis

nelaidus sluoksnis

PVC perforuotas vamzdis
arba PP Pragma vamzdis

skiriamoji
juosta

kelio danga

nuotėkis

avarinė juosta

dumblo ekranas
arba geomembrana

nuotėkio betoninis
elementas

vandeniui nelaidus
sluoksnis
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Paveiksluose greta parodyti sprendimai, taikomi kelio drenavimui naudojant gamtines ir 
dirbtines filtruojamąsias medžiagas. Sprendimo pasirinkimui didelę įtaką turi galimybė 
gauti mineralines medžiagas netoliese nuo statybos aikštelės.

užpilo
gruntas

užpilo gruntas

geotekstilė

dumblas/molis

akmens skalda

velėna arba
geomembrana

smėlio sluoksnis

stambių frakcijų smėlis
vidutinių frakcijų smėlis

pradinis gruntinių
vandenų lygis

PVC perforuotas
vamzdis arba
PP Pragma vamzdis

PVC perforuotas
vamzdis arba
PP Pragma
vamzdis

žvyro užpilas

15. Sporto statinių paviršių 
drenavimas – sprendimų pavyzdžiai
Pagrindinis ir lemiamas veiksnys, nusakantis visokių rūšių atvirų 
sporto aikštynų vertę, yra paviršius, kurio kokybė turėtų būti ne-
priklausoma nuo oro permainų (temperatūros, drėgmės) ir leistų 
naudotis aikštėmis nepriklausomai nuo oro sąlygų.

Sporto statinių paviršiaus dangos dalijamos į šias grupes:
•	 veją
•	 gruntą	(plūktą	ir	mineralinį)
•	 kietą	dangą	(asfaltą	ir	betoną)
•	 elastingą	dirbtinių	medžiagų	dangą

Siekiant ir lietinguoju metu naudotis sporto objektais, būtina su-
kurti sąlygas, dėl kurių lietaus vanduo nestovėtų ant paviršiaus. 
Todėl pirmiausia naudojamos paviršiaus sausinimo sistemos, ku-
rių dėka vanduo nuteka nuo aikštės paviršiaus, ir, jeigu pagrindą 
sudaro mažai laidūs ir nelaidūs sluoksniai arba jeigu gruntiniai 
vandenys yra negiliai, naudojamas grunto drenavimas.

Sausinant paviršių aikštėje, įrengiami tam tikri išilginiai ir skersi-
niai nuolydžiai, vedantys aikštės krašto link.

Nuo paviršiaus nutekantis vanduo surenkamas specialiuose šuli-
niuose, įrengtuose kas 15-20 m ties aikštės riba. Jis suteka latakais 
arba grioveliais, pripildytais stambaus žvyro arba akmens skalda.

Iškasos šlaitų apsauginis drenavimas

nelaidus gruntas

išk
as

os š
lai

ta
s

vandeningas
sluoksnis

PVC perforuotas vamzdis
arba PP Pragma vamzdis

dumblo ekranas
arba geomembrana

vandeniui nelaidus
sluoksnis

Kelio drenavimo sistemos konstrukcija

Panaudota geotekstilė Panaudotas smėlio-žvyro užpilas
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16. Sporto statinių giluminis 
drenavimas – sprendimų pavyzdžiai
Sprendimas dėl aikštės drenavimo priklauso nuo pagrindo grun-
to vandens pralaidumo koeficiento ir gruntinių vandenų lygio.

Jeigu	aikštės	pagrindo	gruntas	yra	pralaidus	(kf	>	0,001	cm/s)	ir	
gruntiniai	vandenys	yra	>	0,7	m	gylyje	nuo	paviršiaus,	požemi-
nio drenavimo nereikia.

Jeigu	gruntas	yra	pralaidus	(kf	>	0,001	cm/s)	ir	gruntiniai	van-
denys	yra	negiliai,	<	0,7	m	gylyje	nuo	paviršiaus,	būtina	įrengti	
drenavimo sistemą iš perforuotų vamzdžių paklotų 5,0-8,0 m 
(maks. 12,0) atstumu, įrengtą 0,7-0,8 m (maks. 1,0) gylyje. Drena-

vimo sistemos griovelius reikia pripildyti filtruojamuoju žvyro ar 
šlako užpildu, jis turėtų siekti aikštės laikančiojo sluoksnio lygį. 
Drenavimo vamzdžių ilgis neturėtų būti daugiau 100 m.

Jeigu pagrindą, nepriklausomai nuo gruntinių vandenų lygio, 
sudaro	mažai	pralaidus	gruntas	(kf	<	0,001	cm/s),	reikia	įrengti	
visos aikštės sluoksninę drenavimo sistemą, išdėstytą po laikan-
čiuoju sluoksniu. Sluoksninį drenažą sudaro smėlio-žvyro filtruo-
jamasis sluoksnis ir drenavimo vamzdžiai, pakloti grioveliuose 
su filtruojamosios medžiagos užpildu. Vamzdžiai klojami 10-15 
m atstumu, nuolydis 0,3-1,0%. Aukščiausiame taške vamzdynų 
gylis turėtų būti ne mažiau 40-50 cm nuo aikštės paviršiaus. 
Drenavimo vamzdžiai yra sujungti su surinkimo vamzdžiais.
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Griovelis, kuriuo vanduo nuteka
nuo aikštės ir bėgimo tako

Didelės aikštės su supančiais bėgimo takais
surinkimo šulinys

Vandens surinkimo nuo aikštės paviršiaus pavyzdžiai

1 – PVC drenažo vamzdis (d = 80-100 mm)
2 – surinkimo griovelis, užpildytas 50-80 mm
       rieduliais
3 – drenuojantis sluoksnis
4 – bėgimo tako bordiūras
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Sporto aikštės pagrindo drenavimas

1 – PVC drenažo vamzdžiai, d > 50 mm
2 – surinkimo kolektorius iš PVC, d > 100 mm
3 – PVC drenažo vamzdžiai, skirti bėgimo takų
       ir juostų drenavimui
4 – kontrolinis šulinys

1 – aikštės paviršius
2 – filtruojamasis sluoksnis
3 – PVC drenažo vamzdžiai, d 65 mm
4 – smulkus žvyras
5 – akmens skalda (40-60 mm)
6 – surinkimo PVC vamzdžiai d > 100 mm
7 – bordiūras su vandens nuotėkio angomis
8 – bėgimo tako paviršius

b – skerspjūvis A-A c – skerspjūvis B-B

a – drenavimo sistemos išplanavimo pavyzdžiai

Sporto aikštės sluoksninis drenažas
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17. Sąvartynų drenavimas – 
sprendimų pavyzdžiai
Komunalinių ir pramoninių atliekų sąvartynai yra aplinkai grės-
mingi objektai. Sąvartynų rajone ypač būtina saugoti gruntą ir 
požeminius vandenis, nes teršalai migruoja dideliu atstumu ir, 
pasibaigus objekto eksploatacijai, ilgą laiką kelia pavojų. Prasi-
sunkdami per atliekas krituliai užsiteršia, ir susidaro taip vadina-
mas filtratas. Filtrato sudėtyje yra didelis didelės koncentracijos 
pavojingų medžiagų (įskaitant ir sunkiuosius metalus) kiekis, 
kurių sudėtis priklauso nuo atliekų rūšies ir jų laikymo sąvartyne 
laiko. Sąvartyne vyksta įvairūs fizikiniai ir cheminiai, biologiniai 
procesai, kurių metu susidaro skystos ir dujinės medžiagos.

Projektuojant, įrengiant ir eksploatuojant sąvartynus, būtina 
juos sandarinti, šalinti filtratą ir dujas. Tinkamai taikant sandari-
nimo priemones, galima apsaugoti gruntą ir gruntinius vandenis 
nuo teršalų arba bent jau sumažinti teršalų kiekį. Tai pasiekiama 
įrengiant daugiasluoksnę sąvartyno izoliaciją.

Vandens ir dujų drenavimo sistemos yra esminis sąvartyno 
konstrukcinis elementas, nulemiantis  tinkamą jo eksploataciją 
bei saugumą eksploatacijai pasibaigus.

Sąvartyno pagrindo sandarinimas ir drenavimas

Sąvartynų vandens drenavimas

Sąvartynų drenavimo sistemos paskirtis yra:
•	 surinkti	ir	nuleisti	sąvartyne	infiltruotą	vandenį	eksploataci-

jos metu ir jai pasibaigus
•	 pašalinti	filtratą	ir	kritulių	vandenį,	tekantį	sąvartyno	šlaitais
•	 riboti	sąvartyne	esančio	vandens	kiekį	ir	jo	buvimo	sąvarty-

ne laiką
•	 apsaugoti	nuo	besikaupiančio	filtrato	ties	sąvartyno	pagrin-

do izoliacija

Priklausomai nuo atliekų laikymo vietos sąvartyne, išskiriamos 
šios vandenų nuleidimo rūšys:
•	 sąvartyno	šlaitų	ir	sąvartyno	pagrindo	(dugno)	izoliacijos	

drenažas
•	 sąvartyno	paviršiaus	izoliacijos	drenažas
•	 sąvartyną	juosiantis	drenažas
•	 drenažas	tarpinės	izoliacijos	sluoksnyje

Visų rūšių sąvartyno drenažą galima įrengti naudojant Pipelife 
pagamintus PP vamzdžius.

Nurodytų rūšių drenažo sistemas sudaro atitinkamai pakloti ir 
sistemingai sujungti vamzdžiai ir sluoksniai:
•	 filtruojamasis	sluoksnis	(iš	mineralinių	ar	dirbtinių	medžiagų)
•	 drenažo	sluoksnis	(iš	mineralinių	ar	dirbtinių	medžiagų)
•	 drenažo	vamzdynai	iš	perforuotų	vamzdžių
•	 surinkimo	kolektoriai
•	 kontroliniai	šuliniai

Drenažo (filtruojamieji) sluoksniai turi būti iš atitinkamos granu-
lometrinės	sudėties	žvyro	ir	/	arba	geosintetinių	medžiagų.

Sąvartynas, kurio vandenys surenkami, dalinamas į šių matmenų 
laukus:	plotis	<	30	m,	ilgis	100-200	m.	Laukas	yra	formuojamas	
su 3-5% skersiniu nuolydžiu. Priklausomai nuo vietos sąlygų 
įrengiami vienpusiai arba dvipusiai izoliacinio sluoksnio šlaitai, 
kad filtratas į vamzdžius sutekėtų gravitaciniu būdu.

Mineralinis drenažo sluoksnis, kontaktuojantis su vamzdynu, turi 
atitikti specialius reikalavimus:
•	 sluoksnio	storis	>	0,3	m
•	 rekomenduojama	granulometrinė	sudėtis	16-32	mm	

(apvalios granulės be aštrių briaunų išskalautos, be smulkių 
dalelių)

•	 vandens	laidumo	koeficientas	k10	>	10-2	cm/s
•	 minimalus	sluoksnio	nuolydis	3%
•	 kalcio	karbonato	(CaC03)	kiekis	<	20%	svorio

Mineralinis filtruojamasis sluoksnis, klojamas drenažo sluoksny-
je, turi granulometrinę sudėtį 8-16 mm. Šių sluoksnių frakcijos 
turi būti parinktos tokiu būdu, kad atitiktų šias sąlygas:

1 – pagrindas
2 – mineraliniai izoliaciniai sluoksniai
3 – geomembrana
4 – geotekstilė
5 – drenuojamas sluoksnis (d = 16-32mm)
6 – filtruojamas sluoksnis (d = 8-16mm)
7 – surenkamieji PP vamzdžiai
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a – komunalinės atliekos

b – pavojingos atliekos
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1. sąlyga, užtikrinanti reikiamą filtraciją:

2. sąlyga, užtikrinanti reikiamą laidumą: 

3. papildomai – struktūrinis koeficientas:

Jeigu ant filtruojamojo sluoksnio papildomai klojamas viršutinis 
grunto sluoksnis (pvz., kai diegiama paviršiaus vandenų nulei-
dimo sistema), šias sąlygas turi atitikti filtruojamojo sluoksnio ir 
drenuojamo grunto granulometrinė sudėtis.

Drenažo ir filtruojamieji sluoksniai iš geosintetinių medžiagų turi 
atitikti šiuos reikalavimus:
•	 filtracinis	efektyvumas	toks,	kaip	mineralinių	medžiagų
•	 atsparumas	slėgiui

•	 geras	elastingumas,	kai	izoliacinių	sluoksnių	deformacija	
didesnė

•	 cheminis	atsparumas	senėjimui	ir	atsparumas	mechaniniam,	
cheminiam ir biologiniam „užsikišimui“

Drenavimo vamzdžiai ir kolektoriai turi atitikti šiuos reikalavi-
mus:
•	 atsparumas	aukštesnėje	temperatūroje	(iki	40°C)	įvairioms	

filtrate esančioms cheminėms medžiagoms
•	 atsparumas	deformacijai,	susidarančiai	dėl	pernelyg	nusėdu-

sio pagrindo arba atliekų
•	 elastinga	ir	sandari	jungtis	tarp	atskirų	vamzdyno	atkarpų	ir	

šulinių

Šiuos reikalavimus atitinka Pipelife PP vamzdžiai.

Sąvartyno pagrindo drenavimas

Jeigu sąvartynas įrengiamas tokioje vietoje, kur periodiškai 
gruntinių vandenų lygis pakyla aukščiau sąvartyno dugno arba 
gruntinių vandenų lygis yra mažesnis nei 1,0 m nuo projek-
tuojamo sąvartyno dugno, būtina įrengti drenavimo sistemą, 
priimančią gruntinius vandenis. Tokios drenavimo sistemos 
paskirtis – palaikyti reikiamą gruntinių vandenų lygį ir apsaugoti 
sąvartyno izoliaciją nuo iš apačios spaudžiančio vandens.

Papildomai šis drenažas turėtų sudaryti vietinės depresijos kūgį, 
papildomai apsaugantį gruntinius vandenis nuo filtrato.

Sąvartyno pagrindo drenavimo sistemai galima naudoti PP 
vamzdžius.
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drenažo sluoksnis

mineralinė izoliacija (dumblas) {i≥}

Sąvartyno pagrindo izoliacijos drenažas

Drenavimo sistemos vamzdyną sudaro 
perforuoti min. 200 mm diametro 
vamzdžiai, pakloti su 1-2 % nuolydžiu.

1 – drenažo vamzdžiai
2 – kontrolinis šulinys
3 – vertikalios angos vamzdžių valymui
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18. Inžinerinių objektų (pastatų, auto-
magistralių, sąvartynų ir pan.) drena-
vimo sistemos – sprendimų pavyzdžiai
Statybos objektų drenavimas yra susijęs su būtinybe aplinkui 
vamzdyną esantį gruntą apsaugoti nuo išplovimo (sufozijos), dėl 
ko galėtų susidaryti tuštumos ir pernelyg nusėstų gruntas.

Siekiant išvengti sufozijos reiškinių ir apsaugoti vamzdžius nuo 
dumblėjimo, naudojamas įvairių rūšių užpilas ir grįžtamieji filtrai, 
parenkama atitinkama granulometrinė sudėtis ir forma, atitin-
kanti saugomo objekto požeminį perimetrą.

Filtruojamasis užpilas taip pat turi užtikrinti tam tikrą vamzdyno 
poziciją, kad jis nesideformuotų veikiamas išorinio spaudimo. 
Todėl grįžtamieji filtruojamieji ir drenavimo užpilai prie vamz-
džio turi būti įrengiami ypač kruopščiai, iš gruntą atitinkančių 
tam tikros granulometrinės sudėties medžiagų, pritaikytų prie 
grunto ir gerai sutankintų.

Iš perforuotų PVC ir PP vamzdžių klojami tinklo elementai turi 
atitikti reikalavimus, taikytinus beslėgiams PVC ir PP vamzdy-
nams (kanalizacijai). 

19. Žemės ūkio naudmenų melioracija 
– sprendimų pavyzdžiai
Dėl specifinių sąlygų melioravimo darbai priskiriami prie spe-
cifinių ir sunkių. Darbus reikia vykdyti permainingomis dirvos, 
klimato, ekonomikos ir nuosavybės teisės sąlygomis.

Melioracijos darbus reikia vykdyti laikantis LR galiojančių normų 
ir reikalavimų.

Melioracijos darbų vykdymo periodus reikia suderinti su lauko 
darbais, suinteresuotais žemės savininkais ir melioruojamų 
žemių naudotojais. Tinkamiausias darbų laikas – ankstyvas 
pavasaris, vasaros pabaiga ir ruduo. Melioracijos darbų sezonas 
trunka 100-120 dienų per metus.

Vandenų nuleidimas

Melioracijos darbų objekte pradžia susijusi su užtikrinta galimybe 
nuleisti vandenį iš melioruojamo ploto. Pirmiausiai įrengiami drena-
vimo sistemos nuotekų surinktuvai (kolektoriai). Nutekėjimo grioviai 
turi būti įrengti pirmiau negu surinkimo ir drenų tranšėjos. Jeigu 
melioracijos darbai pradėti pavasarį, rekomenduojama nutekėjimo 
griovius iškasti metais anksčiau, negu įvedama melioracijos darbų 
technika. Griovių dėka sumažintas pirminis vandens lygis užtikrina 
tinkamą grunto drėgmę, atitinkančią drenų klojimo poreikius.

Surinktuvai (kolektoriai) ir drenos

Prieš pradedant kasti drenavimo griovelius, reikia stabilizuoti 
nuotėkio sistemą, suderinti gylį, nuolydį ir atlikti šiuos technolo-
ginio proceso darbus: kuoleliais nužymėti drenažo tinklą, pažy-
mėti drenų klojimo pradinius taškus ir klojimo kryptį, niveliuoti 
pažymėtas linijas, greta kurių eis nuotėkis, įrengti darbinį profilį, 
pakloti ir užpilti vamzdžius.

20. Drenažo vamzdynų įrengimas
Drenavimo sistemos efektyvumas ir ilgaamžiškumas, be kita ko, 
priklauso nuo dirvos drėgmės ir kruopščiai atliktų darbų.

Siekiant užtikrinti drenavimo sistemos patikimumą, turi būti lai-
komasi tam tikrų darbų atlikimo taisyklių. Kadangi dirvos struk-
tūra tam tikra prasme sunaikinama ir dirva sutankėja, atliekant 
drenavimo darbus reikia atsižvelgti į tam tikrus reikalavimus:
•	 sunkioje	dirvoje	kasti	griovius,	kloti	drenas	betranšėju	būdu,	

užpilti vamzdynus giedru oru, kai viršutinis dirvos sluoksnis 
turi mažai drėgmės

•	 dirvose,	sukeliančiose	vamzdžių	dumblėjimo	ar	geležies	
kaupimo pavojų, nereikėtų vykdyti melioracijos darbų, 
kai yra didelis gruntinių vandenų lygis. Būtinais atvejais 
vamzdžius reikia kloti iš karto už ekskavatoriaus ir nedelsiant 
pilti filtruojamuosius užpilus bei sutankinti, o jeigu įrengia-
ma betranšėjė drenavimo sistema, reikia kloti vamzdynus, 
apsaugotus atitinkamomis filtruojamomis medžiagomis

•	 lauke,	kuriame	yra	sena	apirusi	drenavimo	sistema,	nutrūku-
sias senas linijas reikia prijungti prie naujų surinkimo linijų 
per šulinį su sėsdintuvu

Šiuo metu naudojami du drenažo įrengimo būdai:
•	 tranšėjinis
•	 betranšėjis

Drenavimo sistemų vamzdynai iš PVC gofruotų vamzdžių gali 
būti įrengti naudojant abu šiuos metodus.

Metodo pasirinkimas priklauso nuo reikiamos vamzdynų apsau-
gos nuo dumblėjimo, dirvos rūšies ir galimybės turėti speciali-
zuotą įrangą bei nuo objekto dydžio.

Jeigu sistemoje būtina naudoti užpilus ir filtruojamąją apsaugą, 
vamzdynai klojami įprastiniu tranšėjiniu būdu.

Jeigu atliekamas sisteminis drenažas, klojami PVC gofruoti per-
foruoti drenai, kurių išorinis diametras d=58 mm. Jeigu drenavi-
mo sistema kombinuota ir nesisteminė, naudojami atitinkamai 
didesnio skerspjūvio vamzdžiai.

Surinkimo linijos klojamos iš didesnio diametro gofruotų PVC 
vamzdžių (perforuotų arba neperforuotų) arba PVC kanalizacijos 
vamzdžių lygiomis sienelėmis – kai surinktuvus (kolektorius) 
įrengti reikia dideliame gylyje arba iškasoje. Pastaruoju atveju 
surinkimo sistema įrengiama taikant PVC kanalizacijos sistemų 
reikalavimus.

Surinkimo ir drenažo sistemai naudojami tik sveiki, neapgadinti 
vamzdžiai, fasoniniai elementai ir jungtys (be įdubų, plyšių ir 
nesubraižytu paviršiumi).

Jeigu dėl netinkamo saugojimo arba krovimo vamzdis apgadin-
tas, reikia nupjauti apgadintą vamzdžio dalį ir toje vietoje įdėti 
jungiamąjį elementą.
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21. Drenažo vamzdynų sujungimai
Drenų ir surinkimo vamzdžių jungtys gali būti viršutinės, viršu-
tinės-šoninės ir šoninės (žr. pav.). Paprastai drenos su surinkimo 
vamzdžiais jungiamos iš viršaus. Viršutinės-šoninės ir šoninės 
jungtys leistinos tik teritorijoje, kurios nuolydis mažiau 3%.

Jeigu	surinkimo	vamzdžio	diametras	<	125	mm,	šoninį	surin-
kimo vamzdį su pagrindiniu surinkimo vamzdžiu reikia jungti 
viršutine arba viršutine-šonine jungtimi. Jeigu surinkimo vamz-
džio diametras daugiau 125 mm, rekomenduojama jungti per 
drenavimo šulinį.

Drenų ir vamzdžių jungimui yra skirti PVC fasoniniai elementai, 
šoninių surinkimo vamzdžių jungtims su aukštesnio lygio su-
rinktuvais skirti atitinkami PVC fasoniniai elementai arba jungti 
reikia per drenažo šulinius – priklausomai nuo diametro.

Šoninės vamzdynų jungtys naudojamos klojant drenas ir surin-
kimo vamzdžius. Šonines-viršutines ir šonines jungtis galima 
sujungti paklojus surinktuvą (kolektorių), o vėliau pjaustikliu 
surinktuvo (kolektoriaus) sienelėje padaryti angą ir sudėti atitin-
kamus fasoninius jungimo elementus.

Jeigu drenuojamame plote yra sena drenavimo sistema, nupjo-
vus senosios sistemos dreną reikia ją sujungti su naująja sistema, 
naudojant žvyro užpilą (žr. pav.), o surinktuvus (kolektorius) 
jungti per kontrolinį šulinį.

Drenos ir surinktuvo (kolektoriaus) viršutinė-šoninė jungtis

Naujos PVC drenos jungtis su senąja keramine drena

90° alkūnė

Drenos ir surinktuvo (kolektoriaus) 
šoninė jungtis

45° alkūnė

Drenažo vamzdžių viršutinė jungtis

PVC gofruoto vamzdžio apgadintos atkarpos šalinimas
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22. Pipelife drenažo šulinių 
montavimas
Drenažo šuliniai (surinkimo, kontroliniai, redukciniai) yra įrengia-
mi kasant tranšėjas ir klojant drenas bei surinkimo vamzdžius. 
Drenavimo šulinių montavimo pavyzdžiai pateikti „Drenažo 
vamzdžių sistemos gaminių kataloge“, 27 psl.

Dengto drenažo šulinio montavimas

1.	 Tranšėjos	dugne	pakloti	žvyro	>	5	cm	storio	sluoksniu	ir	
gerai jį sutankinti.

2. Ant paruošto užpildo statyti šulinio dugną ir gerai prispausti, 
kad po dugnu užsipildytų tuštumos.

3. Paruošti šulinio pagrindinį vamzdį, nupjauti rankiniu arba 
mechaniniu pjūklu iki reikiamo ilgio.

4. Pagrindinio vamzdžio galus nušlifuoti švitriniu popieriumi, 
pašalinti atplaišas.

5. Išpjauti įėjimo ir išėjimo angas per atstumą, išmatuotą nuo pa-
grindinio vamzdžio apatinės briaunos. Šulinio išėjimas turi būti 
mažiausiai 5 cm žemiau už žemiausią šulinio įėjimą projektinia-
me aukštyje, atitinkamai pagal sėsdintuvo tūrį. Jeigu šulinys yra 
be	sėsdintuvo,	išėjimo	apatinė	briauna	turi	būti	>	5	cm	aukštyje	
virš pagrindinio vamzdžio apatinės briaunos.

6. Išėjimo ir įėjimo angoms reikia tarpinių ir antgalių.
7. Dugno įgilinime įstatyti pagrindinį vamzdį ir antgalius su-

jungti su drenažo vamzdžiais.
8. Pagrindinio vamzdžio viršų uždengti PVC dangčiu. Ant dang-

čio galima dėti identifikacinį gabaliuką metalo arba vielos, 
kad paskui būtų lengviau šulinį surasti metalo detektoriumi.

9. Užpilti tranšėją rankiniu būdu, vietos gruntu maždaug 
20-25 cm virš dangčio. Užpilant šulinį reikia stengtis, kad 
gruntas pasiskirstytų tolygiai ir būtų gerai sutankintas. Liku-
sią tranšėjos dalį sutvarkyti užpilant drenažo vamzdynus.

23. Drenažo darbų kokybės kontrolė ir 
darbų priėmimas
Drenavimo sistemos projektinę kontrolę sudaro:
1. Drenavimo tranšėjų kontrolė. Ją sudaro:
	 •			drenų	išdėstymo	patikrinimas
	 •			vamzdynų	ilgio	patikrinimas
	 •			vamzdynų	gylio	patikrinimas
	 •			vamzdynų	nuolydžio	patikrinimas
2. Vamzdynų klojimo ir filtruojamojo bei apsauginio sluoksnio 

kontrolė.
3. Sujungimų ir melioracijos statinių kontrolė.

24. Darbų priėmimas
Techninio darbų priėmimo  pagrindą sudaro  požeminių (paslėp-
tų) darbų priėmimo rezultatai, panaudotų medžiagų kokybės ir 
atliktų darbų kokybės kontrolės rezultatai bei objekte esančių 
statinių techninio priėmimo rezultatai. Techninio priėmimo 
pradžią sąlygoja teigiami ankstesnių priėmimų ir kontrolės rezul-
tatai. Požeminiai (paslėpti) darbai yra:
•	 drenų	ir	surinktuvų	(kolektorių)	išdėstymas
•	 jungčių,	šulinių	ir	išėjimų	sumontavimas
•	 vamzdynų	dengimas	ir	filtruojamoji	apsauga.	Jeigu	priėmi-

mo metu darbai laikomi neatitinkantys dokumentacijos ir 
aukščiau išvardintų reikalavimų, juos reikia taisyti ir nustaty-
tu laiku pakartotinai pateikti priėmimui

≥ 20 m

maks. 15 mm (30 mm)* dugno nuolydis maks. 15 mm (30 mm)*

Pipelife drenažo vamzdynų leistina 
nuolydžio paklaida

* dydis skliausteliuose taikytinas gruntui, 
keliančiam dumblėjimo pavojų

Pipelife rekomendacijos drenažo vamzdynų 
nuolydžių paklaidoms yra šios: maks. ± 30 
mm rišliame grunte ir ± 15 mm dulkingame 
ir geležingame grunte (žr. pav.)
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Drenažo vamzdžių sistemos gaminių katalogas

PVC DRENAŽO VAMZDIS be filtro

PVC DRENAŽO VAMZDIS su kokoso plaušo filtru

DVIGUBA MOVA

58
74
92

128
160

d (mm)

46
30
36
18
12

vnt.

254110
254210
254310
254410
254415

Kodas

AKLĖ

58
74
92

128
160

d (mm)

100
100
50
25
20

vnt.

257110
257210
257310
257410
257415

Kodas

PVC DRENAŽO VAMZDIS su geotekstilės filtru

D d
D d

d

d

D d

58

74
92

128
160
200

* Skiriasi spalva ir perforacijos plotas į tiesinį metrą

D (mm)

50
50
65
80

113
145
180

50
250
200
30
50
50
45

d (m) m

240010
240015
240120
240220
240310
240410
240450

243010
243105
243120
343220
243310
243525

–

Kodas* Kodas*

58
74
92

128
160
200

D (mm)

50
65
80

113
145
180

150
100
75
50
40
40

d (m) m

340040
340120
340240
340320
340410
340450

Kodas

50	/	45
65	/	58
80	/	72
100	/	91
125	/	115
160	/	145

D	/	d	(mm)

50
50
50
50
50
50

m

320500
320650
320800
320100
320125
320160

Kodas
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TRIŠAKIS

58 x 58
74 x 74
92 x 58
92 x 74
92 x 92

128 x 58
128 x 92

128 x 128
160 x 128
160 x 160

d1 x d2 (mm)

30

42

18

18
10
10
10

vnt.

250110
250210
250310
250320
250330
250410
250430
250440
250455
250445

Kodas

BALNINIS TRIŠAKIS

58 x 58
74 x 58
74 x 74
92 x 58
92 x 74
92 x 92

128 x 58
128 x 74
128 x 92

128 x 128
160 x 128

d1 x d2 (mm)

30
25
15
30
25
22
18
22
19
14
8

vnt.

252110
252115
252220
252310
252315
252320
252410
252415
252420
252430
252465

Kodas

DRENAŽINIS PERĖJIMAS

92	/	58
92	/	74
	128	/	92
160	/	128

d2	/	d1 (mm)

18
24
20
6

vnt.

255310
255315
255410
255415

Kodas

DRENAŽINIO VAMZDŽIO PERĖJIMAS Į LYGIASIENĮ VAMZDĮ

92	/	110
128	/	110

d2	/	D	(mm)

18
12

vnt.

278220
278230

Kodas

ALKŪNĖ 90°

92
128

d (mm)

25
20

vnt.

259080
259090

Kodas

d

d2

d2

d 1
d 1

d1

d2

D

d
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PP DRENAŽO VAMZDIS DVIGUBA SIENELESU MOVA (SN8 klasė),
perforuotas 180°
Vamzdžio ilgis 6 m. Pagaminta iš polipropileno (PP). Gofruota išorė, lygus vidus.

110	/	97
160	/	139
200	/	174
250	/	218
315	/	276
400	/	348

D	/	d	(mm)

360
168
120
48
36
18

m

220110
220160
220200
220250
220230

*

Kodas

d D

PP DRENAŽO VAMZDIS DVIGUBA SIENELE SU MOVA (SN8 klasė),
perforuotas 360°
Vamzdžio ilgis 6 m. Pagaminta iš polipropileno (PP). Gofruota išorė, lygus vidus.

110	/	97
160	/	139
200	/	174
250	/	218
315	/	276
400	/	348

D	/	d	(mm)

360
168
120
48
36
18

m

*
*

220380
220390
220330
220345

Kodas
d D

PE DRENAŽO VAMZDIS DVIGUBA SIENELE SU MOVA (SN8 klasė),
perforuotas 180°
Vamzdžio ilgis 6 m. Pagaminta iš polietileno (PE). Gofruota išorė, lygus vidus.

110	/	100
160	/	140
232	/	200
350	/	300
465	/	400
580	/	500

D	/	d	(mm)

324
168
72
48
24
1

m

450505
450510
450515
450520
450530
450540

Kodas

d D

PE DRENAŽO VAMZDIS DVIGUBA SIENELE SU MOVA (SN8 klasė),
perforuotas 360°
Vamzdžio ilgis 6 m. Pagaminta iš polietileno (PE). Gofruota išorė, lygus vidus.

110	/	100
160	/	140
232	/	200
350	/	300
465	/	400
580	/	500

D	/	d	(mm)

324
168
72
48
24
1

m

247563
247568
247578
247588
450530
450540

Kodas

d D

! PP ir PE drenažo vamzdžių dviguba sienele (SN8 klasė) jun-
giamųjų dalių asortimentą galite rasti Pipelife „Išorės nuotekų 
sistemos“ techniniame kataloge.
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PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS (be tarpinės)

400

d (mm)

081580

Kodas

PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS (1,5 t apkrova)

PLASTIKINIS ŠULINIO DUGNAS

315
400

d (mm)

186101
186100

Kodas

315
400
630

d (mm)

085380
081595
081598

Kodas

ŠULINIO STOVAS

315
400
630

d (mm)

010936
131400
084493

Kodas

TARPINĖ

400

d (mm)

145260

Kodas

d

d

d

D

D

* Ø400, Ø630 - dviguba sienele,
 Ø315 - vienguba sienele
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ŠULINIŲ KOMPLEKTAVIMO PAVYZDŽIAI

1
2
3
4
5

Nr.

Šulinio dugnas
Šulinio stovas
Prijungimo tarpiklis
Perėjimas į lygaus vamzdžio movą
Dangtis

Šulinio detalė

1
2
3
4
5

Nr.

Šulinio dugnas
Šulinio stovas
Tarpiklis
Teleskopas
Ketaus rėmas ir grotelės

Šulinio detalė

1
2
3

Nr.

Šulinio dugnas
Šulinio stovas
Ketaus rėmas ir grotelės

Šulinio detalė

1

5

4

3

2

D

1

2

3

4

5

1

2

3

PRIJUNGIMO TARPIKLIS

110
160
200
250
315

d (mm)

081450
081452
081454
081413
081414

Kodas

d

 

* Ø400, Ø630 - dviguba sienele,
 Ø315 - vienguba sienele
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