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Pastaruoju metu Lietuvoje rengiant naujas ar rekonstruojant esamas melioracijos sistemas naudojami plastmasiniai drenažo vamzdžiai. Nors gamyk-

los, tiekiančios plastmasinius vamzdžius, dažnai pateikia vamzdžių hidraulinio skaičiavimo nomogramas, jos nėra pagrįstos laboratoriniais tyrimais, o 
įvairios formulės, taikomos hidrauliniams skaičiavimams, dažnai yra labai netikslios: vamzdžių pralaidumo vandeniui paklaida gali būti net iki 50 proc. 
Tai susiję su konstrukcinėmis plastmasinių vamzdžių savybėmis, kurių pokytis nuo vamzdžių, kuriems buvo pritaikytos formulės, yra svarbus vamzdžių 
hidraulinių charakteristikų faktorius. 

Straipsnyje pristatomi Lietuvoje naudojamų konstrukcijų ir skersmenų plastmasinių drenažo vamzdžių hidraulinio tyrimo rezultatai. Remiantis su-
darytomis lygių ir gofruotų įvairaus skersmens plastmasinių drenažo vamzdžių rinktuvams pralaidumo vandeniui priklausomybėmis, sudarytos matema-
tines ir grafines vandens debito, vamzdžių skersmens ir jų nuolydžio priklausomybės, rekomenduojamos taikyti atliekant plastmasinių drenažo vamzdžių 
hidraulinius skaičiavimus. 

Plastmasiniai drenažo vamzdžiai, hidrauliniai skaičiavimai. 

 
Įvadas 

 
2005 m. Lietuvoje pereita prie plastmasinio drenažo. 

Restruktūrizuojant ir modernizuojant įrengtas melioracijos 
sistemas, keraminius drenažo vamzdelius keičia plastmasi-
nės drenos. Projektuojant naujas arba rekonstruojant senas 
sausinimo sistemas, tenka naudotis projektavimo nurody-
mais. Pastarieji paruošti remiantis ilgalaikiais ir eksperimen-
tiniais stebėjimų duomenimis, o jei jų nėra arba yra nepa-
kankamai, tenka naudotis kaimyninių šalių patirtimi. Dabar 
naudojamos nomogramos drenažo rinktuvams skaičiuoti 
(Blažys ir kt., 1985; Rimkus, 1996;) nepritaikytos plastma-
siniams vamzdžiams. Lietuvoje rekonstruojant senas drena-
žo sistemas ir molinius vamzdžius keičiant plastmasiniais 
bei vykdant naują drenažo statybą, naudojami įvairių ga-
myklų ir įvairių konstrukcijų plastmasiniai drenažo vamz-
džiai. Jų hidraulinės charakteristikos nenustatytos, todėl pa-
gal apibendrinančias skaičiavimo formules gaunami gana 
reikšmingi skirtumai. 

Lietuvoje sausinant žemės plotus buvo taikomas užda-
ras degto molio vamzdžių drenažas. Jo veikimo amžius yra 
ribotas, dėl įvairių drenažo sistemos defektų ir gedimų su-
mažėja sausinimo efektyvumas arba jis visiškai nebeatlieka 
savo funkcijų, todėl drenažą reikia arba renovuoti (kapita-
liškai remontuoti), arba rekonstruoti, atsižvelgiant į pakitu-
sias ūkininkavimo sąlygas bei technikos pažangą. Drenažo 
sistemų veikimas iš esmės priklauso nuo panaudotų me-
džiagų ir įrengimo kokybės sąlygų. Plastmasiniai vamz-
džiai, ypač gofruoti, iki 25 kartų lengvesni už degto molio 
vamzdžius. Juos lengviau transportuoti ir sukloti į drenažo 
linijas, pervežimo nuostolių beveik nebūna. Plastmasinius 
vamzdžius mechanizuotai lengviau kloti, paprasčiau jų li-
nijas įrengti biriuose gruntuose, nesunkiai galima reguliuo-
ti vandenį surenkančių angų plotą ir pan. (Urbonas, 1998). 
Vamzdžių konstrukcijai ir diametrams parinkti ir taikyti 
sudaryti normatyviniai reikalavimai (Melioracijos..., 2006). 
Drenažo rinktuvams naudojami gofruoti perforuoti (skylu-
čių plotas ≥24 cm2/m) 75–200 mm išorės arba 65–180 mm 
vidaus skersmens apvynioti filtruojančia medžiaga ir lygūs 

neperforuoti 250–400 mm išorės arba 234,8–375,6 mm vi-
daus skersmens plastikiniai vamzdžiai. Taip pat nurodoma, 
kad rinktuvai ne tik turi nuvesti sausintuvų surinktą vande-
nį, bet ir patys turi atlikti sausinamąją funkciją, todėl jiems 
turi būti taikomi specifiniai drenažo rinktuvų hidraulinių 
skaičiavimų reikalavimai, t. y. rinktuvų vamzdžiais turi te-
kėti vanduo per visą skersplotį, bet be patvankos.  

Svarbi efektyvaus ir optimalaus plastmasinio drenažo 
veikimo sąlyga yra teisingai atlikti plastmasinių vamzdžių 
hidrauliniai skaičiavimai, kurių metu nustatomi: 

1) vamzdžių vidaus skersmenys, užtikrinantys skai-
čiuojamojo vandens debito beslėgį praleidimą per visą 
vamzdžio skersplotį; 

2) vandens debitai, pratekantys nustatyto skersmens 
vamzdžiais; 

3) vandens tekėjimo greičiai vamzdžiuose; 
4) geometrinis drenažo linijos nuolydis. 
Visi paminėti faktoriai nustatomi naudojant formules, ku-

rios įvertina kelio trinties ir vietinius nuostolius vandeniui te-
kant drenažo linija. Tokių teorinių skaičiavimo formulių daug, 
tačiau jos nepatogios, nes jose esančių parametrų reikšmės 
priklauso nuo plastmasinių vamzdžių formos, konstrukcijos ir 
kitų techninių savybių. Vandens tekėjimo vamzdžiais charak-
teristikas (λ – hidraulinio pasipriešinimo koeficientas, v – 
vandens tekėjimo greitis vamzdžiuose m/s) galima apskai-
čiuoti ir pagal teorines, ir pagal empirines formules.  

Teorinės formulės pagal fizikinę prasmę yra idealios. 
Plačiausiai žinoma yra Darsi-Veisbacho formulė (Эггель-
сман, 1978): 

 λ=
lv

hdg

vid
2

2 ⋅⋅
 ,                               (1) 

čia  g – laisvojo kritimo pagreitis (g = 9,8 m s-2);  
d – vamzdžių vidaus skersmuo m; 
h – vandens slėgių skirtumas vamzdžio pradžioje ir 

pabaigoje m; 
vvid – vidutinis vandens tekėjimo greitis vamzdžiuose 

m s-1; 
l – tiriamo ruožo ilgis m. 



50 

Kad ją būtų galima taikyti praktiniams skaičiavimams, 
reikia nustatyti vidutinius vandens tekėjimo greičius v vamz-
džiuose. Daugelis autorių greičiui nustatyti siūlo formules, 
jas pritaikydami įvairių konstrukcijų ir rūšių vamzdžiams. 

Plačiausiai žinomos empirinės laipsninės formulės. Vie-
na iš populiariausių yra Šezi (Эггельсман, 1978) formulė: 

Q= ω C iR ⋅  ,          (2) 
čia Q – debitas m3s-1; 

 ω – vamzdžių skerspjūvio plotas (skersplotis) m2; 
 R – hidraulinis spindulys m;  
 i – vamzdžių linijos nuolydis proc.; 
C – Šezi koeficientas, priklausantis nuo vamzdžio 

skersmens ir šiurkštumo koeficiento.  
 
Šezi koeficientui nustatyti sudaryta pakankamai daug 

formulių remiantis tam tikromis konstrukcijų ir skersmenų 
vamzdžių tyrimų rezultatais, todėl kiekvienu kitu atveju 
(naujos konstrukcijos vamzdžiai) reikia atlikti papildomus 
vamzdžių hidraulinius tyrimus nustatant šiurkštumo koefi-
cientus. 

Gana plačiai šiuo metu debitui nustatyti naudojama 
Kutterio formulė (Castle et al., 1984): 

 Q = ω iR
Rn

R
⋅

+

100
 ,                          (3) 

čia  n – hidraulinis šiurkštumo koeficientas (esant moli-
niams drenažo vamzdžiams – 0,27 – 0,30). 

 
 A. I. Muraško (1997) formulė – lygiems vamzdžiams: 

Q = 220,5αR0,745i0,573 ω ,                             (4) 
čia α – perforacijos koeficientas.  

 
Perforuotų drenų α = 0,93 – 0,98, neperforuotų – 1,0. 
Jei vamzdžiai gofruoti, 

 Q =77,5 R0,665 i0,493 ω .                              (5) 
 

Pastaruoju metu Lietuvoje atliekant drenažo hidrauli-
nius skaičiavimus plačiai naudojamos Gurklio-Blažio for-
mulės (Gurklys, 1981), taikomos geromis (6) ir sudėtin-
gomis (7) drenažo statybos sąlygomis: 

 Q =(1,76·10-4 + 
4761

71014
,d

, −
⋅

v-1,132e-1,414v)-0,5 i0,573 d0,745 ω ; (6)  

Q =(1,02·10-3 + 
6202

910243
,d

, −
⋅

 v1,2 e -9,09v)-0,5 i0,52 d0,667 ω, (7) 

čia е – natūrinio logaritmo pagrindas (е = 2,71828). 

 
Šių formulių praktinis pritaikymas atliekant hidrauli-

nius skaičiavimus apsunkina jose esantys koeficientai, ku-
rių reikšmės priklauso nuo vamzdžių rūšies ir konstrukci-
nių techninių savybių.  

Daugelio mokslininkų darbuose dažniausiai nagrinė-
jama, kaip pagerinti drenažo tranšėjų užpilo filtracines sa-
vybes (Petošic et al; 2004; Šaulys ir kt., 2005), pritaikyti 
geotekstilines medžiagas, jų naudojimo sąlygas ar techno-
logijas (Lekha et al., 2006; Rawal et al., 2006; Shepard, 
2006; Faure et al., 2006). B. Schultz (2002) rašė apie drė-
kinimo ir drenažo sistemų mokslinių tyrimų svarbą XXI a., 
kaip svarbu, siekiant padidinti žemės ūkio gamybą bei 
efektyviau panaudojant turimus išteklius, atsižvelgti į nau-
jų technologinių taikymą bei peržiūrėti skaičiavimo meto-
dus. Kalbant apie vamzdžių hidraulinius skaičiavimus, rei-

kia paminėti O. Giustolisi (2008), kuris tyrė gofruoto dre-
nažo trinties koeficientą. B. Blažys ir kt. (1978) nagrinėjo 
drenažo nuotėkio įtaką hidrauliniam pasipriešinimui. Apie 
plastmasinio drenažo vamzdžių hidraulines charakteristi-
kas yra rašęs B. Blažys ir kt. (1985), A. I. Muraško (1997), 
V. Gurklys ir kt. (2008). Plastmasinių drenažo vamzdžių 
konstrukcijos vieno standarto nėra, – įvairios gamyklos 
gamina įvairių konstrukcijų plastmasinius vamzdžius, ku-
rių pralaidumas vandeniui yra skirtingas. Šie skirtumai 
įvairioms vamzdžių konstrukcijoms reikšmingi, todėl ne-
galima pritaikyti vienodų parametrų atliekant hidraulinius 
visų konstrukcijų vamzdžių skaičiavimus. Juos reikia nu-
statyti laboratoriniais tyrimais. 

Tyrimų tikslas – nustatyti Lietuvoje drenažo rinktuvų 
statyboje naudojamų plastmasinių vamzdžių hidraulines 
charakteristikas ir parengti plastmasinių drenažo rinktuvų 
hidraulinio skaičiavimo metodiką. 

Uždaviniai:  
– atlikti plastmasinių drenažo rinktuvų pralaidumo van-

deniui naudojamų skaičiavimo formulių kiekybinę analizę; 
– laboratoriniais tyrimais nustatyti Lietuvoje naudoja-

mų plastmasinių drenažo rinktuvų vamzdžių hidraulines 
charakteristikas; 

– sudaryti tyrinėtų plastmasinių drenažo rinktuvams 
vamzdžių pralaidumo vandeniui priklausomybes. 

 
Tyrimų metodika 

 
Pastaruoju metu Lietuvoje statant sausinimo sistemas 

bei jas rekonstruojant naudojami plastmasiniai drenažo 
vamzdžiai. Platus vamzdžių asortimentas, konstrukcijų 
įvairovė sunkina projektavimo darbus parenkant optimalias 
vamzdžių rūšis, jų konstrukcijas, bei apskaičiuojant reika-
lingą jų skersmenį.  

Laboratoriniais tyrimais siekta nustatyti plastmasinių 
drenažo vamzdžių hidraulines charakteristikas. Jos nusta-
tomos įvairaus skersmens ir konstrukcijų vamzdžių lini-
joms esant įvairiems nuolydžiams. Vamzdžių hidraulinių 
tyrimų ir hidraulinių charakteristikų nustatymo pagrindinis 
tikslas yra priklausomybių sudarymas: 

Q = f(i; d.),                                       (8) 
čia  Q – vandens debitas l s-1; 

 i – vamzdžių nuolydis proc.; 
 d – vamzdžių vidaus skersmuo dm. 
 
Laboratoriniais tyrimais buvo nustatyti duomenys, rei-

kalingi plastmasinių vamzdžių vidaus diametrui nustatyti 
bei hidraulinio skaičiavimo nomogramų, t. y. plastmasinių 
vamzdžių vandens debito priklausomybei nuo vamzdžių 
vidinio skersmens ir jų nuolydžio sudaryti. 

Pagrindinės vamzdžių hidraulinės charakteristikos: 
• vandens tekėjimo hidrauliniai kelio nuostoliai; 
• vandens tekėjimo debitai; 
• vandens tekėjimo greičiai; 
• vamzdžių linijos nuolydžiai. 
Laboratorinių tyrimų metu nustatytos pagrindinės 

vamzdžių hidraulinės charakteristikos, pagal kurias buvo 
apskaičiuojamas vamzdžių vandens pralaidumas.  

Atliekant Lietuvoje naudojamų drenažo rinktuvų sta-
tyboje plastmasinių vamzdžių gamyklinių techninių cha-
rakteristikų analizę, buvo naudojamas laboratorinis įrengi-
nys (1 pav.) 
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1 pav. Laboratorinis įrenginys: 1 – metalinė ferma; 2 – fermos nuolydžio keitimo mechanizmas; 3 – vandens tiekimo vamzdis; 4 – viršutinis rezervuaras; 

5 – bandomųjų plastmasinių vamzdžių linija; 6 – apatinis rezervuaras; 7 – vandens tūrio matavimo rezervuaras; 8 – vandens nuvedimas;  
9 – vandens lygio palaikymo viršutiniame rezervuare sistema; 10 – pjezometrai; 11 – slėgio matavimo mikromanometras; 12 – jungiamasis vamzdelis 
Fig. 1. Laboratory equipment: 1 - metal farm; 2 - pitch change mechanism on the farm; 3 - water supply pipe; 4 - the upper reservoir; 5 - the pilot of 
plastic pipe line; 6 - lower reservoir; 7 - measuring the volume of water tank; 8 - water abstraction; 9 - keeping the water level in the upper reservoir 

system; 10 - piezometer, 11 - pressure measurements; 12 - connecting pipe 

 
Vandens tiekimas ir linijos nuolydžiai buvo nustatomi 

tokie, kad vidutiniai vandens tekėjimo greičiai apimtų kuo 
didesnį diapazoną (nuo 0,02 iki 2,0 ms-1), ribojamą vamz-
džių skersmens, laboratorinio įrenginio techninių galimy-
bių (tiekiamas vandens debitas – nuo 0 iki 1,5 m3s-1), nuo-
lydžio kitimo diapazono (nuo 0 iki 4 proc.) bei vandens te-
kėjimo vamzdžiuose leistinųjų norminių sąlygų, t. y. mi-
nimalus (vmin) ir maksimalus leistinojo greičio (vmax). 

Buvo atlikti šių plastmasinių drenažo vamzdžių labora-
toriniai tyrimai:  

• gofruotų diš (vamzdžių išorės skersmuo dm)/ d: 
1,10/0,916 dm; 1,60/1,45 dm; 2,37/2,002 dm; 

• lygių diš / d: 1,10/1,02 dm; 1,60/1,502 dm; 
2,00/1,877 dm; 2,00/1,882 dm; 2,50/2,348 dm; 

• gofruotų su įmova diš / d: 1,10/0,916 dm; 
2,37/2,002dm.  

Duomenys vertinti pagal koreliacijos koeficientą (r2), 
parodantį požymių tarpusavio ryšių stiprumą. 

Rezultatai 

 
Hidraulinių drenažo vamzdžių skaičiavimų tikslas – nu-

statyti tinkamus drenažo rinktuvų vamzdžių skersmenis, ku-
rie turi būti tokie, kad sausintuvų surinktas vanduo per ati-
tinkamą laiko tarpą ištekėtų iš sausinamo ploto. Kai vamz-
džių skersmuo yra per didelis, brangsta drenažo statyba, kai 
per mažas, – laiku nepašalinamas vandens perteklius, todėl 
nustatant drenažo vamzdžių skersmenis būtina, kad vanduo 
tekėtų per visą vamzdžio skersplotį, bet be patvankos. 

Palyginus vandens debito priklausomybes nuo nuoly-
džio Q=f(i), apskaičiuoto pagal 3 (Kutter), 4 (Muraško), 6 
(geros sąlygos), 7 (blogos sąlygos) formules bei pasinau-
dojant Wavin gamyklos pateiktomis priklausomybėmis, 
gaunami gana reikšmingi iki 30–50 proc. skirtumai 
(2 pav.). 
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  2 pav. Vandens debito ir nuolydžio priklausomybės, apskaičiuotos pagal įvairias formules  

Fig.2. Dependences of water flow and the slope calculated by different formulas 

 
Gautus laboratorinių tyrimų rezultatus atspindi nuoly-

džio ir vamzdžiais tekančio vandens debito priklausomybių 
kreivė. Atskirų laboratorinių bandymų taškų koreliacinis 
ryšys yra stiprus (t. y. r2>0,95). Tai rodo laboratorinių ty-
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rimų rezultatų patikimumą. Visa tai būdinga ir kitų tyri-
mams naudotų konstrukcijų ir skersmenų vamzdžių pri-
klausomybėms. Lygių neperforuotų plastmasinių vamzdžių 
laboratorinių bandymų rezultatai pateikti 3 paveiksle. 

Priklausomai nuo skirtingų vamzdžių skersmenų ma-
tematinių išraiškų sudarytos vandens debito priklausomy-
bės nuo nuolydžio reikšmės (4 pav.). 

r ² = 0,98
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3 pav. Lygūs neperforuoti plastmasiniai vamzdžiai diš./d. =2,00/1,878 dm 

Fig.3. Smooth non perforated plastic tube diš./d. =2,00/1,878 dm 

 

 
4 pav. Lygių neperforuotų plastmasinių vamzdžių debito ir nuolydžio priklausomybės, apskaičiuotos pagal kreivių matematines formules 

Fig. 4. Dependences of smooth non perforated plastic pipe flow and the slope, calculated by the curves of the mathematical formulas 

 
4 paveiksle pateiktų priklausomybių pagrindu sudaryta 

drenažo vamzdžių debito ir nuolydžio bendroji matematinė 
išraiška, pagal kurią galima apskaičiuoti ir kitokių d drenažo 
vamzdžių atitinkamas priklausomybes. Panaudojant įvairių 
vamzdžių skersmenų debito Q priklausomybės nuo nuoly-
džio i matematinę išraišką, sudarytos lygių plastmasinių 

drenažo vamzdžių hidraulinio skaičiavimo nomogramos, 
naudojant logaritminį tinklą (5 pav.), leidžiantį tiksliau nu-
statyti mažas atitinkamų parametrų (Q, i, v) reikšmes. 

Analogiškai sudaroma gofruotų plastmasinių vamzdžių 
nomograma (6 pav.).  
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5 pav. Lygių neperforuotų plastmasinių drenažo vamzdžių hidraulinio skaičiavimo nomograma 

Fig. 5. Hydraulic calculation nomogram for equal non-perforated plastic drain pipes 
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Q  = 27,59i
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6 pav. Gofruotų plastmasinių vamzdžių nomograma 

Fig. 6. Nomogram of corrugated plastic pipes 

 
Remiantis gautais laboratorinių tyrimų rezultatais, tai-

kant matematinius metodus, sudarytos bendrosios vamzdžių 
pralaidumo formulės, kurios apskaičiuojant vandens debitą 
(Q) įvertina ne tik drenažo vamzdžių nuolydį (i), bet ir jų vi-
daus skersmenis (d). 

Lygių plastmasinių neperforuotų vamzdžių hidraulinio 
skaičiavimo formulė sudaryta remiantis 5 pav. pateikta 
nomograma bei jų matematinėmis išraiškomis. Gauta lygių 
(taip pat gofruotų su įmova) plastmasinių vamzdžių hidrau-
linio skaičiavimo formulė, leidžianti apskaičiuoti įvairių 
skersmenų vandens pralaidumą: 

Q = 6,19 i 0,602 d 2,85 .                                          (9) 
 
Gofruotų plastmasinių vamzdžių hidraulinio skaičia-

vimo formulė sudaryta remiantis 6 pav. nomograma. Gauta 

gofruotų plastmasinių vamzdžių hidraulinio skaičiavimo 
formulė, leidžianti apskaičiuoti įvairių skersmenų gofruotų 
plastmasinių vamzdžių vandens pralaidumą: 

  Q = 3,87 i 0,588 d 2,99.                        (10) 
 
Gautos formulės yra pakankamo tikslumo ir gali būti 

taikomos visų rūšių lygių (9) ir gofruotų (10) plastmasinių 
vamzdžių rinktuvų, šiuo metu leidžiamų naudoti drenažo 
rinktuvų statyboje Lietuvoje, hidrauliniams skaičiavimams.  

7 paveiksle pateiktos lygių plastmasinių vamzdžių (d 
=1,02 dm) vandens pralaidumo priklausomybės, apskai-
čiuotos pagal skirtingas hidraulinio skaičiavimo formules – 
3 (Kutter), 4 (Muraško), 6 (geros sąlygos) ir 9 (nauja for-
mulė, gauta atlikus šios studijos laboratorinius tyrimus). 
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7 pav. Lygių plastmasinių vamzdžių (d=1,02 dm) vandens pralaidumo, apskaičiuoto pagal įvairias formules, palyginimas 
Fig. 7. Comparison of water capacity of smooth plastic pipes of d = 1.02 dm., calculated according to different formulas 

 
Vandens pralaidumo kreivės, sudarytos pagal gautą nau-

ją formulę (9), kitimo pobūdis kintant nuolydžiui, atitinka 
kreivės pobūdį, apskaičiuotą pagal 4 formulę. Skirtumas 
toks, kad vandens pralaidumas, apskaičiuotas pagal pastarąją 
formulę, yra vidutiniškai 23 – 25 proc. didesnis už vandens 
pralaidumą, apskaičiuotą pagal 9 formulę. Šį skirtumą galėjo 
lemti plastmasinių vamzdžių, naudotų bandymams, techni-
nės charakteristikos. A. I. Muraško (1997) savo eksperimen-

tuose naudojo mažesnio diametro (iki 97 mm vidaus skers-
mens) vientiso ilgio lygius plastmasinius vamzdžius. Mūsų 
eksperimentų metu buvo naudota didelio skersmens plast-
masiniai vamzdžiai, kurių arba ilgis yra ribotas (3 m), arba 
vamzdžių skerspločio charakteristikos (skersmuo, ovalumas) 
yra skirtingos. Vandens pralaidumo, apskaičiuoto pagal nau-
ją formulę, reikšmės geriausiai atitinka pralaidumo reikš-
mes, apskaičiuotas pagal 4 (Muraško) formulę, tačiau kitimo 
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pobūdis yra kitoks, t. y. esant mažesnėms (iki 0,5 proc.) nuo-
lydžio reikšmėms, pagal 4 formulę gaunamas didesnės (iki 
30 proc.) debito reikšmės, o esant didesnėms nuolydžio 
reikšmėms – iki 25 proc. mažesnės reikšmės. 

Pagal gautą naują, pritaikytą gofruotiems plastmasi-
niams vamzdžiams, hidraulinio skaičiavimo formulę (10) 
apskaičiuotos vandens pralaidumo reikšmės artimiausios 
vandens pralaidumo reikšmėms, kai apskaičiuojant Šezi 
koeficientą C pagal 2 formulę, šiurkštumo koeficientas 
0,30. Tačiau pralaidumo kreivių kitimo charakteristikos, 

kintant nuolydžiui, yra skirtingos, t. y. (10) formulės krei-
vės kitimo intensyvumas, didėjant nuolydžiui, yra intensy-
vesnis. Esant mažesniems nuolydžiams (iki 0,5 proc.), 
vandens pralaidumas pagal Kutterio formulę (3) yra dides-
nis (nuo 0 iki 16 proc.), o esant didesniems nuolydžiams, – 
vandens pralaidumas mažesnis (iki 10 proc.).  

Gofruotų plastmasinių vamzdžių pralaidumo, apskai-
čiuoto pagal įvairias formules, tarpusavio palyginimas pa-
teiktas 8 paveiksle.  
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8 pav. Gofruotų plastmasinių vamzdžių (d.=1,13 dm) vandens pralaidumo, apskaičiuoto pagal įvairias formules, palyginimas 
Fig. 8. Comparison of water capacity of corrugated plastic pipes of d= 1.13 dm., calculated according to different formulas 

 
Vandens pralaidumo palyginimas pateiktas pagal vie-

no skersmens vamzdžių pavyzdį, tačiau paminėti dėsnin-
gumai ir vandens pralaidumo charakteristikos būdingos ir 
kitų skersmenų plastmasiniams vamzdžiams.  

 
Išvados 

 
1. Pagal formules, taikomas Lietuvoje naudojamų 

plastmasinių drenažo vamzdžių rinktuvų hidrauliniams 
skaičiavimams, gaunamas iki 50 proc. vamzdžių pralaidu-
mo vandeniui paklaidos, kadangi neįvertinami šiuo metu 
naudojamų plastmasinių vamzdžių konstrukcijų, skersme-
nų ir drenažo rinktuvų įrengimo technologijų pokyčiai. 

2. Atlikti laboratoriniai Lietuvoje naudojamų įvairių 
konstrukcijų ir skersmenų plastmasinių drenažo vamzdžių 
hidrauliniai tyrimai, nustatant jų pralaidumą vandeniui. La-
boratorinių bandymų taškų koreliacinis ryšys yra stiprus 
(r2>0,95). 

3. Sudarytos matematinės-grafinės plastmasinių lygių 
ir gofruotų drenažo vamzdžių priklausomybės, pagal kurias 
galima apskaičiuoti įvairių skersmenų vandens pralaidumą, 
įvertinant nuolydį bei vidaus skersmenį.  
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Vidmantas Gurklys, Otilija Miseckaitė 
 

Mathematical - Graphical Dependencies of Water Permeability of Plastic Drainage Pipes 
 

Summary 
 
At present, in Lithuania, plastic drainage pipes are used in arrangement or reconstruction of land reclamation systems. Despite the fact that factories 

producing plastic pipes often present nomograms for hydraulic calculations of pipes, these nomograms are based on laboratory tests and the applications 
of various formulas for hydraulic calculations cause significant inaccuracies (up to 50 per cent) of water permeability of pipes. It is related with structural 
properties of plastic drainage pipes. The difference of these properties from indices of the pipes for which the formulas had been developed is an impor-
tant factor.  

This article presents the results of hydraulic investigations of plastic drainage pipes (of various constructions and diameters) used in Lithuania. The 
developed dependencies of water permeability of smooth or corrugated plastic pipes (of various diameters) in drainage collectors are the keystones in 
creation of mathematical and graphical dependencies of water discharge, pipe diameter and pipe pitch. These dependencies are recommended to be used 
in hydraulic calculations of plastic drainage pipes.  

Plastic drainage pipes, hydraulic calculations. 

 
Видмантас Гурклис, Отилия Мисецкаите 
 

Математические и графические зависимости пропускной способности пластмассовых дренажных труб 
 

Резюме 
 
В настоящее время при строительстве новых или реконструкции старых мелиоративных осушительных систем в Литве используются 

пластмассовые дренажные трубы. Заводы, изготавливающие трубы, предлагают номограммы гидравлического расчета труб, однако они не 
обоснованы лабораторными исследованиями, а применение существующих формул приводит к значительным (до 50%) погрешностям пропу-
скной способности труб. 

В статье представлены результаты гидравлических исследований пластмассовых дренажных труб разных конструкций и диаметров, кото-
рые используются в Литве при строительстве осушительных систем. Полученные зависимости водопропускной способности труб являются 
основой для составления математических формул и графических номограмм, которые рекомендуются использовать при гидравлических расче-
тах пластмассовых дренажных труб. 

Пластмассовые дренажные трубы, гидравлический расчёт 

 
 
 

Gauta 2010 m. rugsėjo mėn., atiduota spaudai 2010 m. gruodžio mėn. 
 
Vidmantas GURKLYS. Technikos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros docentas. Adresas: Studentų g.10, 
LT53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37)752350, el. paštas Vidmantas.Gurklys@lzuu.lt 
Vidmantas GURKLYS. Dr. of technical sciences, assoc. profesor at the department of Land Management, Water and Land Management Faculty, Lithu-
anian University of Agriculture. Addess: Universiteto g. 10, LT53361, Akademija, Kauno r. Tel (8 37) 752350, e-mail: Vidmantas.Gurklys@lzuu.lt 
Otilija MISECKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Melioracijos katedros asistentė. Adresas: Studentų g. 10, LT53361 Akademija, Kauno r. Tel. 
(8 37)752350, el. paštas Otilija.Miseckaite@lzuu.lt 
Otilija MISECKAITĖ. Assistant at the department of Land Reclamation, Water and Land Management faculty, Lithuanian University of Agriculture. Ad-
dress: Universiteto g. 10, LT53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 60, e-mail: Otilija.Miseckaite@lzuu.lt 

 


