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Pastabos ir bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Prieš klojant geotinklą reikia išlyginti šlaito paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto iškilimų. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda
raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas geotinklas gali būti pratemptas ar papildomai prismaigstytas, kad užpilant gruntu jis nebūtų atsileidęs.
2. Geotinklas inkaruojamas tranšėjoje šlaito viršuje bei smeigėmis šlaito paviršiuje. Inkaravimo tranšėjos matmenys priklauso nuo konkrečios situacijos, tačiau bendruoju atveju ji gali atrodyti taip, kaip
pateikta brėžinyje. Tikslus reikalingas smeigių skaičius priklauso nuo projekto situacijos, tačiau bendruoju atveju reikia įrengti ne mažiau, kaip 4 smeiges vienam kvadratiniam metrui geotinklo. Galimi
smeigės išmatavimai pateikti brėžinyje, rekomenduojama jas gamintis iš ≥ 4 mm storio cinkuotos vielos.
3. Gretimi rulonai, žemyn nuo šlaito (vertikaliai) turi būti perdengiami ≥ 10 cm. Jei reikalinga įrengti horizontalius persidengimus, jie turi būti ne mažesni nei 30 cm, aukščiau esantį ruloną užleidžiant
ant viršaus, horizontaliuose persidengimuose taip pat būtina įrengti smeiges (ne mažiau nei 50 cm atstumu). Jei sintetinis paklotas įrengiamas tekančiame vandenyje, vertikalūs persidengimai turi būti ne
mažesni nei 15 cm, formuojama vandens tekėjimo kryptimi. Vandenyje smaigstoma irgi ne rečiau nei 50 cm.
4. Priklausomai nuo paties šlaito grunto, užpilamo derlingo grunto storis gali svyruoti tarp 5 ir 15 cm, reikia jį išlaikyti kuo vienodesnį visame plote. Konkrečiame projekte rekomenduoju po paklotu pilti
10 cm, o ant jo 5 cm storio juodžemio sluoksnį, nes pagrindai molingi, o neįrengus pakankamo derlingo grunto sluoksnio, žolė gali "šusti". Apsėjimas detalizuotas 5 punkte.
Rekomenduojama užpylimą vykdyti iš apačios į viršų, dirbti reikia atsargiai, grunto paskleidimą vykdyti galima naudojant grėblį ar panašius įrankius. Jokiu būdu negalima formuoti didelių grunto
krūvų tiesiai ant pakloto, taip pat draudžiama ant jo lipti žmogui ar kitaip nenumatytai jį veikti. Konkrečiame projekte dėl šlaitų statumo rekomenduoju rinktis 2,3 kN/m tempiamojo stiprio, 19 mm storio
priešerozinį paklotą MacMat 19.1.
5. Sėklų kiekis ir tipas turi būti parenkamas specialisto. Sėją rekomenduojama vykdyti per du kartus: 2/3 sėklų pasėjamos prieš pakloto
UAB „Mosas"
Objektas:
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
įrengimą ar jo užpylimą gruntu, likusi dalis - užpylus paklotą. Sėklų dygimą paspartinti galima dažniau laistant vandeniu, tačiau reikia
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
vengti stiprių vandens srovių susidarymo.
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
6. Atvejais, kai joks papildomas tvirtinimas šlaito apačioje nenumatomas, priešerozinis paklotas turi būti įleistas į vandenį ne mažiau kaip
Brėžinys:
1 m skaičiuojant nuo žemiausio jo lygio. Jei vandens telkinys apžuvintas, rekomenduojama priešerozinio pakloto smaigstymą daryti
Data
Atestato Nr. Pareigos
Parašas
Vardas, pavardė
ŠLAITAS SU VANDENIU, BE GABIONO
dažnesnį (žr. brėžinį).
2022 05 27
PV
D. Urbanas
7. Jei bijoma paviršinio vandens poveikio, rekomenduoju inkaravimo tranšėjoje kartu įrengti ir vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą, jos
Brėžinio numeris:
schema pateikta brėžinyje.
SLA MAC 01 01
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Inkaravimo - drenažinė
tranšėja

Pastabos ir bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Prieš klojant geotinklą reikia išlyginti šlaito paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto iškilimų. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda
raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Priklausomai nuo esamo grunto tipo (jei įmanoma) šlaito nuolydis turi būti atstatytas į ne daugiau kaip 50
laipsnių, iki tokio nuolydžio sintetinis paklotas būna efektyviausias. Paklotas geotinklas gali būti pratemptas ar papildomai prismaigstytas, kad užpilant gruntu jis nebūtų atsileidęs.
2. Geotinklas inkaruojamas tranšėjoje šlaito viršuje bei smeigėmis šlaito paviršiuje. Inkaravimo tranšėjos matmenys priklauso nuo konkrečios situacijos, tačiau bendruoju atveju ji gali atrodyti taip, kaip
pateikta brėžinyje. Tikslus reikalingas smeigių skaičius priklauso nuo projekto situacijos, tačiau bendruoju atveju reikia įrengti ne mažiau, kaip 4 smeiges vienam kvadratiniam metrui geotinklo. Galimi
smeigės išmatavimai pateikti brėžinyje, rekomenduojama jas gamintis iš ≥ 4 mm storio cinkuotos vielos.
3. Gretimi rulonai žemyn nuo šlaito (vertikaliai) turi būti perdengiami ≥ 10 cm. Jei reikalinga įrengti horizontalius persidengimus, jie turi būti ne mažesni nei 30 cm, aukščiau esantį ruloną užleidžiant
ant viršaus, horizontaliuose persidengimuose taip pat būtina įrengti smeiges (ne mažiau nei 50 cm atstumu).
4. Priklausomai nuo paties šlaito grunto, užpilamo derlingo grunto storis gali svyruoti tarp 5 ir 15 cm, reikia jį išlaikyti kuo vienodesnį visame plote. Konkrečiame projekte rekomenduoju po paklotu pilti
7 cm, o ant jo 5 cm storio juodžemio sluoksnį, nes neįrengus pakankamo derlingo grunto sluoksnio, žolė gali "šusti". Apsėjimas detalizuotas 5 punkte.
Rekomenduojama užpylimą vykdyti iš apačios į viršų, dirbti reikia atsargiai, grunto paskleidimą vykdyti galima naudojant grėblį ar panašius įrankius. Jokiu būdu negalima formuoti didelių grunto
krūvų tiesiai ant pakloto, taip pat draudžiama ant jo lipti žmogui ar kitaip nenumatytai jį veikti. Konkrečiame projekte dėl šlaitų statumo rekomenduoju rinktis 2,3 kN/m tempiamojo stiprio, 19 mm storio
priešerozinį paklotą MacMat 19.1.
UAB „Mosas"
Objektas:
5. Sėklų kiekis ir tipas turi būti parenkamas specialisto. Sėją rekomenduojama vykdyti per du kartus: 2/3 sėklų pasėjamos prieš pakloto
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
įrengimą ar jo užpylimą gruntu, likusi dalis - užpylus paklotą. Sėklų dygimą paspartinti galima dažniau laistant vandeniu, tačiau reikia
ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
vengti stiprių vandens srovių susidarymo.
Brėžinys:
6. Šlaito apačioje rekomenduojama laisvą geotinklo galą įkasti į gruntą ne mažiau nei 30 cm.
Data
Atestato Nr. Pareigos
Parašas
Vardas, pavardė
ŠLAITAS BE VANDENS, SU ATRAMINE SIENA
7. Atraminės sienutės matmenys turi būti parenkami kiekvienai situacijai atskirai. Brėžinyje nurodyta tik principinė schema.
2022 05 27
PV
D.
Urbanas
8. Jei bijoma paviršinio vandens poveikio, rekomenduoju inkaravimo tranšėjoje kartu įrengti ir vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą, jos
Brėžinio numeris:
schema pateikta brėžinyje.
SLA MAC 02 01
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Pastabos ir bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Prieš klojant geotinklą reikia išlyginti šlaito paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto iškilimų. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda
raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas geotinklas gali būti pratemptas ar papildomai prismaigstytas, kad užpilant gruntu jis nebūtų atsileidęs.
2. Geotinklas inkaruojamas tranšėjoje šlaito viršuje bei smeigėmis šlaito paviršiuje. Inkaravimo tranšėjos matmenys priklauso nuo konkrečios situacijos, tačiau bendruoju atveju ji gali atrodyti taip, kaip
pateikta brėžinyje. Tikslus reikalingas smeigių skaičius priklauso nuo projekto situacijos, tačiau bendruoju atveju reikia įrengti ne mažiau, kaip 4 smeiges vienam kvadratiniam metrui geotinklo. Galimi
smeigės išmatavimai pateikti brėžinyje, rekomenduojama jas gamintis iš ≥ 4 mm storio cinkuotos vielos.
3. Gretimi rulonai žemyn nuo šlaito (vertikaliai) turi būti perdengiami ≥ 10 cm. Jei reikalinga įrengti horizontalius persidengimus, jie turi būti ne mažesni nei 30 cm, aukščiau esantį ruloną užleidžiant
ant viršaus, horizontaliuose persidengimuose taip pat būtina įrengti smeiges (ne mažiau nei 50 cm atstumu).
4. Priklausomai nuo paties šlaito grunto, užpilamo derlingo grunto storis gali svyruoti tarp 5 ir 15 cm, reikia jį išlaikyti kuo vienodesnį visame plote. Konkrečiame projekte rekomenduoju po paklotu pilti
7 cm, o ant jo 5 cm storio juodžemio sluoksnį, nes neįrengus pakankamo derlingo grunto sluoksnio, žolė gali "šusti". Apsėjimas detalizuotas 5 punkte.
Rekomenduojama užpylimą vykdyti iš apačios į viršų, dirbti reikia atsargiai, grunto paskleidimą vykdyti galima naudojant grėblį ar panašius įrankius. Jokiu būdu negalima formuoti didelių grunto
krūvų tiesiai ant pakloto, taip pat draudžiama ant jo lipti žmogui ar kitaip nenumatytai jį veikti. Konkrečiame projekte dėl šlaitų statumo rekomenduoju rinktis 2,3 kN/m tempiamojo stiprio, 19 mm storio
priešerozinį paklotą MacMat 19.1.
UAB „Mosas"
Objektas:
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
5. Sėklų kiekis ir tipas turi būti parenkamas specialisto. Sėją rekomenduojama vykdyti per du kartus: 2/3 sėklų pasėjamos prieš pakloto
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
įrengimą ar jo užpylimą gruntu, likusi dalis - užpylus paklotą. Sėklų dygimą paspartinti galima dažniau laistant vandeniu, tačiau reikia
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
vengti stiprių vandens srovių susidarymo.
Brėžinys:
6. Šlaito apačioje rekomenduojama laisvą geotinklo galą įkasti į gruntą ne mažiau nei 30 cm.
Data
Atestato Nr. Pareigos
Parašas
Vardas, pavardė
ĮPRASTINIS ŠLAITAS, BE VANDENS
7. Jei bijoma paviršinio vandens poveikio, rekomenduoju inkaravimo tranšėjoje kartu įrengti ir vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą, jos
2022 05 27
PV
D. Urbanas
schema pateikta brėžinyje.
Brėžinio numeris:
SLA MAC 03 01

stiprinimo schema
Sintetiniu paklotu MacMat 19.1 sustiprintas apželdinto
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Objektas:
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
Data

Atestato Nr. Pareigos
PV

D. Urbanas

2022 05 27
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1. Esamas paviršius turi būti kiek įmanoma išlydintas ir, jei įmanoma, patankintas. Nuo jo turi būti pašalinti visi pažeidimus sukelti galintys dariniai, kaip akmenys, medžių šakos ir t.t.
2. Jei esamas gruntas netinkamas vejai vešėti, prieš geosintetinių gaminių klojimą rekomenduojama ant esamo šlaito paskleisti derlingo grunto sluoksnį. Rekomenduojamas sluoksnio storis gali svyruoti nuo 5 iki 15 cm, priklausomai nuo
esamo pagrindo.
3. Paruošiamos inkaravimo tranšėjos (Mazgas A). Laiptuoto šlaito atveju galima paklotą kloti per visą šlaito ilgį arba tranšėją paruošti ties kiekvienu laipteliu ir kloti geotinklus ne vientisais gabalais.
4. Esamas ar naujai paskleistas gruntas apsėjamas ranka arba naudojant hidrosėją ir uždengiamas vienu iš kokoso pluošto arba sintetinių paklotų, kuriuos pasirinkti galima pagal tokią tvarką (dėl detalių duomenų lapų kreiptis atskirai):
a)
K-100-P2 350 - nedidelis tekančio vandens greitis, pakilusiame vandenyje nėra tikimybės atsirasti dariniams galintiems
pažeisti paklotą.
b)
K-100-P2 450 - jei vandens srautas didesnis, tačiau nėra pažeidimus galinčių sukelti darinių, tada zona, kur vandens lygis
pastovus turi būti padengta 450 g/m2 paklotu, viršus - 350 g/m2.
c)
Macaferri MacMat19.1 - jei vandens srautai didesni ir yra tikimybė, kad pakilusiame vandenyje bus didesnių darinių galinčių sukelti pakloto pažeidimus, tada visas
UAB „Mosas"
paviršius dengiamas sintetiniu paklotu MacMat19.1.
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
Svarbu, kad visų variantų atveju būtų užtikrinta, kad po vandenyje po paklotu neatsirastų oro, nes tai gali pagreitinti jų degradaciją.
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
5. Paklotas inkaruojamas pagal Mazguose A ir B pateiktas schemas. Kadangi vanduo tekantis, rekomenduojama geotinklą perdengti mažiausiai po 30 cm vandens tekėjimo
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
kryptimi ir papildomai prie paviršiaus smaigstyti medinėmis ar nerūdijančio plieno vielos smeigėmis (brėž. Inkaravimo schema), vielos smeigės schema pateikta brežinyje.
Rekomenduojamas mažiausias smeigių skaičius yra 4 vnt/m2, jei vandens srautai ar nuolydis didesni, rekomenduojama smeigies naudoti, kas 50 cm. Jei situacija
reikalauja ir horizontalių geotinklo perdengimų, jie turi būti ne mažesni nei 30 cm, viršutinį geotinklo užleidžiant ant apatinio ir smaigstant bent kas 50 cm.
Data
Atestato Nr. Pareigos
Parašas
Vardas, pavardė
6. Labai svarbu: viršutinė dalis negali būti paliekama sausa, todėl jei sąlygos reikalauja, rekomenduojama numatyti papildomą jos drėkinimą/laistymą.
2022
05 27
PV
D.
Urbanas
7. Pastaba dėl viršutinės, naujai formuojamos šlaito dalies: kadangi aukštesnioji šlaito dalis bus formuojama naujai, rekomenduoju apsvarstyti papildomą tos dalies vidinį
stabilizavimą panaudojant didelio tempimo stiprio austines geotekstiles ar geotinklus, nes nesusigulėję, naujai pilti gruntai yra itin jautrūs net kritulių vandeniui.\
8. Siūlomas sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir, nei UAB "Mosas", nei geotinklų gamintojai neprisiima jokios atsakomybės už rezultatus pasiektus jį naudojant.

12 cm

Pastabos, bendrosios įrengimo rekomendacijos:

Ø≥4mm

40 cm
Objektas:

ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
Brėžinys:

LAIPTUOTAS PRIEŠGAISRINIS REZERVUARAS
Brėžinio numeris:

SLA KOK 05 01

Kanalo šlaito stiprinimo schema
Matraso schema
4x2x0.3 m matmenų matrasas
iš pinto vielos tinklo
Gabion Center

200 g/m2, 18/18 kN/m
neaustinė geotekstilė
S18NW
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Kanalo dugnas

Atraminis elementas
matraso stabilumui
užtikrinti (žr. pastabas)
Tinkslinti

Matraso akutės schema ir jungimo būdai
Pastabos ir bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Matrasai šlaito sustiprinimui gali būti naudojami, kai šlaito nuolydis ne didesnis nei 45°, bet konkrečiame projekte, kur yra sąlytis su
vandeniu, rekomenduojama jį mažinti bent iki 30°.
2. Jei kanalo vandens lygis kintamas, rekomenduojama įrengti papildomą apatinį elementą matraso stabilumui užtikrinti. Jo matmenys
turi būti tikslinami atsižvelgiant į situacijos geometriją ir geologines sąlygas bei kitus svarbius aspektus, pats elementas gali būti iš
betono, taip pat tokiam pritaikymui gali būti naudojamas akmenimis užpildytas gabionas.
3. Įregus stabilumo elementą ir paruošus šlaitą numatytu nuolydžiu, klojamas atskiriamojosios geotekstilės sluoksnis, rekomenduoju
naudoti ne mažiau 200 g/m2, 18/18 kN/m stiprio 100% PP medžiagą. Kadangi dirbama sąlytyje su vandeniu, gretimi geotekstilės gabalai
perdengiami ne mažiau 50 cm. Rekomenduojama atsimatuoti reikiamo ilgio gabalus iš anksto, nes matrasas geotekstile turi būti
padengtas iš visų pusių, kur tiesiogiai ribojasi su gruntu (žr. brėžinį).
4. Įrengus atskiriamosios geotekstilės sluoksnį galima kloti matrasus. Pradžioje elementas pastatomas į projektinę padėtį, jungimo vielos
arba C-žiedų pagalba pastatomos vidinės jo diafragmos (jos pritvirtintos gamykliškai, tereikia jas pastatyti ir sutvirtinti) ir taip elementas
paruošiamas užpildymui. Kadangi gabiono matraso akutė yra šešiakampė, 60x80 mm matmenų (D = 60 mm, žr. akutės schemą),
užpildymui rekomenduojama rinktis 63/125 mm frakcijos ilgaamžius akmenis. Gretimi matrasų segmentai tarpusavyje bei su ant jų
uždėtu dangčiu taip pat jungiami viela arba C-žiedais.
5. Kadangi matrasas bus pastoviai veikiamas vandens, rekomenduoju rinktis vielą su PVC padengimu, tai prailgins jo ilgaamžiškumą.
6. Paminėtina, kad jei dirbti dėl vandens sudėtinga, o kanalo nusausinti neįmanoma, tada atraminis elementas turi būti įrengiamas iš
gabiono, o patys matrasai į projektinę padėtį gali būti sustatomi kranu juos užpildžius iš anksto. Tokiu atveju, dėl platesnių įrengimo
rekomendacijų kreiptis atskirai.

UAB „Mosas"
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt

Objektas:

ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
Brėžinys:

Atestato Nr. Pareigos
PV

Vardas, pavardė
D. Urbanas

Parašas

Data

KANALŲ ŠLAITAI

2022 05 27
Brėžinio numeris:

SLA MAT 06 01

700 mm ilgio, Ø10-14 mm armatūros
smeigė su G-clip elementu

Betonu užpildyta korio akutė
Gerai drenuojančiu gruntu
užpildyta korio akutė

1:1

.5

6,5 cm storio geokorys
GeoGlobe 8.5M

Geotekstilė Thrace S18NW

.5

1:1
65

G-clip elementas

GeoGlobe geokorio jungimo elementai

Betonu ir dren. grunto intarpais

≥700

Pastabos, bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Esamas paviršius turi būti kiek įmanoma išlydintas ir, jei įmanoma, patankintas. Nuo jo turi būti pašalinti visi geotekstilės pažeidimus sukelti galintys dariniai.
2. Išlyginys griovio paviršių, klojama bent 200 g/m2, 18/18 kN/m tempiamojo stiprio neaustinė 100% PP geotekstilė Thrace S18NW.
3. Geokorys klojamas pagal bendrąsias gamintojo GeoGlobe įrengimo rekomendacijas, rekomenduojama koriu kloti ir kanalo apačią, tai padės švengti
suirimo/nučiuožimo. Platesnės geokorio įrengimo rekomendacijos užpildant betonu pateiktos kaip priedas.
4. Išskleistas geokorys prie šlaitų paviršiaus tvirtinimas smeigėmis iš bent jau 70 cm ilgio Ø10-14 mm armatūros strypų su specialių GeoGlobe G-clip elementu (žr.
smeigės schemą), išlgai rekomenduojama smaigstyti bent kas 1 m žingsniu. Rekomenduojama klojimą vykdyti nuo aukščiausio šlaito paviršiaus žemyn. Geokorio
aukštis turi būti ne mažesnis nei tikėtinas vandens pakilimas. Konkrečioje situacijoje rekomenduojama rinktis bent 6,5 cm storio geokorį GeoGlobe 8.5 M.
5. Kadangi zona yra pasikartojančiai užliejama vandeniu ir veikiama ledonešio, kuris ardo kanalo šlaitus ir, galimai, pačią sankasą,
UAB „Mosas"
geokorio akučių užpildymui rekomenduojama rinktis betoną.
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
6. Lengvesniam darbui ir patikimesniam įrengimui, rekomendauojama pildyti ne visai šlapiu, o jau pradžiūvusiu betonu. Tokios
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
www.mosas.lt
konsistencijos jis turės mažesnę tikimybę nutekėti. Užpildymas betonu atliekamas iš viršaus žemyn, tačiau tą vykdyti reikia itin atsargiai, Mob.:8-655-00956
kad nebūtų pažeistas korys ir jo tvirtinimo elementai. Pylimui galima naudoti įprastą betono pumpą, tik reikia tinkamai skirstyti kiekius.
Betonu korys pildomas iki pat jo akučių viršaus, o jei nuolydis, leidžia ir šiek tiek daugiau.
Atestato Nr. Pareigos
Vardas, pavardė
7. Kad nesusidarytų hidrostatinis slėgis ir vanduo bei oras turėtų lengvą "išėjimą", rekomenduojama geokorio akutes tam tikru intervalu
PV
D. Urbanas
(konkrečioje situacijoje bent kas 2 metrus) užpildyti gerai drenuojančiu gruntu, pvz. smėlio žvyro mišiniu. Žr. iliustraciją.

Objektas:

ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
Brėžinys:
Parašas

Data

MELIORACINIO GRIOVIO ŠLAITAI

2022 05 27
Brėžinio numeris:

SLA GLO 07 01

Mazgas A

Šlaito schema M 1:100

Betoninis vandens rinktuvas
Betoninė atraminė siena

500

500

Inkarų išdėstymo schema

1200

1200

15

500

Mazgas B

12

00

12

00

12
00

40
0

Smeigė Ø 4 mm

00

12

00

12

00

Inkaro dangtis

Inkarų išdėstymo pavyzdys

12

00

12

00

Mazgas B

12

00
Metalinis inkaras Platipus S6ARGS

Vielos smeigė

10 cm (žr. pastabas) augalinio grunto sluoksnis ant naujai
išlyginto šlaito paviršiaus uždengtas Pavimant NV 20/20

500 mm
120 mm

12
00

12
0

0

Inkaro schema

12

00

Mazgas A

12

12

00

12

00

40

0

12
00

500

500

Smeigė Ø 4 mm

00

12
00

Rockfall 50 kN/m metalinis tinklas

Betoninis vandens rinktuvas

12

00

Betoninė atraminė siena

12

00

00

Ø 4 mm storio cinkuota viela
15

Inkaravimo-drenažinė tranšėja

Pastabos, bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Pašalinamas senas pešerozinis paklotas. Šlaitas kiek įmanoma išlyginamas, duobės užpilamos augaliniu gruntu, kalneliai - nulyginami. Naujai pilamo derlingo
grunto galimybė ir storis turi būti numatyti pašalinus medžiagas ir išlyginus šlaitą. Jei tokia galimybė yra, rekomenduojama užpilti 10-15 cm naujo juodžėmio ir jį
apsėti vejos sėklomis.
2. Renkantis vejos sėklas, rekomenduojama pasitarti su srities specialistais.
2. Paruošus šlaitą geotinklo klojimui, paruošiama jo inkaravimo tranšėja, kaip nurodyta mazge B. Geotinklas turi būti klojamas ant lygaus paviršiaus, vyniojant nuo
viršaus žemyn ir inkaruojant pagal mazge B nurodytą schemą, rekomenduojama gretimus jo kraštus vertikaliai perdengti bent po 15-20 cm ir stengtis inkarus
įrenginėti persidengime, jei tai nėra įmanoma, galima naudoti paprastas vielos smeiges, tikslus jų skaičius turi būti nustatomas pagal
UAB „Mosas"
situaciją, tačiau rekomenduojama naudoti bent 4 vnt/m2, tačiau pažymėtina, kad persidengimai turi būti sutvirtinti. Jeigu klojimo metu
Birželio
23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
atsiranda raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas geotinklas gali būti
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
pratemptas ar papildomai prismaigstytas nurodytomis vielos smeigėmis.
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
3. Gamintojo rekomenduota inkarų išdėstymo schema pateikta brėžinyje. Rekomenduojama ja remtis. Inkarų įrengimo rekomendacijos
pateikiamos atskirai.
Atestato Nr. Pareigos
Vardas, pavardė
4. Apatinis laisvas geotinklo galas turi būti įkastas bent 30-50 cm nuo žemės (atraminės sienutės) paviršiaus.
5. Dėl paviršinio vandens poveikio mažinimo, rekomenduojama viršutinę inkaravimo tranšėą panaudoti ir vandens surinkimo funkcijai
PV
D. Urbanas
atlikti. Schema pateikta paveiksle.
6. Dėl sprendinio atitikimo konkretaus projekto situacijai ar dėl specifinio sprendimo paruošimo rekomenduojama kreiptis atskirai

Inkaro dangtis

Objektas:

ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
Brėžinys:
Parašas

Data

PROBLEMINIŲ ŠLAITŲ VIDINIS INKARAVIMAS

2022 05 27
Brėžinio numeris:

SLA PLA 08 01

Persidengimų tvirtinimo
schema

Šlaito stiprinimo schema
Priešerozinio pakloto
inkaravimo tranšėja

500

500

0

50

500

10 cm gretimų
rulonų
perdengimas

Geotinklo
ankeravimo
smeigė

PP priešerozinis paklotas MacMat 19.1

Tvirtinimo smeigė

°

≤50

Pinto tinklo gabionas 2x1x1

12 cm

12 cm

1000

Maksimalus vandens lygis

≥300

500

500

0
50

10 cm gretimų
rulonų
perdengimas

500

2000

Ø≥4mm

40 cm

1000
Geotekstilė S18NW

Inkaravimo - drenažinė
tranšėja

Pastabos ir bendrosios įrengimo rekomendacijos:
1. Prieš klojant geotinklą reikia išlyginti šlaito paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto iškilimų. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda
raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas geotinklas gali būti pratemptas ar papildomai prismaigstytas, kad užpilant gruntu jis nebūtų atsileidęs.
2. Geotinklas inkaruojamas tranšėjoje šlaito viršuje bei smeigėmis šlaito paviršiuje. Inkaravimo tranšėjos matmenys priklauso nuo konkrečios situacijos, tačiau bendruoju atveju ji gali atrodyti taip, kaip
pateikta brėžinyje. Tikslus reikalingas smeigių skaičius priklauso nuo projekto situacijos, tačiau bendruoju atveju reikia įrengti ne mažiau, kaip 4 smeiges vienam kvadratiniam metrui geotinklo. Galimi
smeigės išmatavimai pateikti brėžinyje, rekomenduojama jas gamintis iš ≥ 4 mm storio cinkuotos vielos.
3. Gretimi rulonai, žemyn nuo šlaito (vertikaliai) turi būti perdengiami ≥ 10 cm. Jei reikalinga įrengti horizontalius persidengimus, jie turi būti ne mažesni nei 30 cm, aukščiau esantį ruloną užleidžiant
ant viršaus, horizontaliuose persidengimuose taip pat būtina įrengti smeiges (ne mažiau nei 50 cm atstumu). Jei sintetinis paklotas įrengiamas tekančiame vandenyje, vertikalūs persidengimai turi būti ne
mažesni nei 15 cm, formuojama vandens tekėjimo kryptimi. Vandenyje smaigstoma irgi ne rečiau nei 50 cm.
4. Priklausomai nuo paties šlaito grunto, užpilamo derlingo grunto storis gali svyruoti tarp 5 ir 15 cm, reikia jį išlaikyti kuo vienodesnį visame plote. Konkrečiame projekte rekomenduoju po paklotu pilti
10 cm, o ant jo 5 cm storio juodžemio sluoksnį, nes pagrindai molingi, o neįrengus pakankamo derlingo grunto sluoksnio, žolė gali "šusti". Apsėjimas detalizuotas 5 punkte.
Rekomenduojama užpylimą vykdyti iš apačios į viršų, dirbti reikia atsargiai, grunto paskleidimą vykdyti galima naudojant grėblį ar panašius įrankius. Jokiu būdu negalima formuoti didelių grunto
krūvų tiesiai ant pakloto, taip pat draudžiama ant jo lipti žmogui ar kitaip nenumatytai jį veikti. Konkrečiame projekte dėl šlaitų statumo rekomenduoju rinktis 2,3 kN/m tempiamojo stiprio, 19 mm storio
priešerozinį paklotą MacMat 19.1.
5. Sėklų kiekis ir tipas turi būti parenkamas specialisto. Sėją rekomenduojama vykdyti per du kartus: 2/3 sėklų pasėjamos prieš pakloto
UAB „Mosas"
Objektas:
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius
įrengimą ar jo užpylimą gruntu, likusi dalis - užpylus paklotą. Sėklų dygimą paspartinti galima dažniau laistant vandeniu, tačiau reikia
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;
ŠLAITŲ EROZIJOS STABDYMAS
vengti stiprių vandens srovių susidarymo.
Mob.:8-655-00956
www.mosas.lt
6. Atvejais, kai šlaito apačia papildomai tvirtinama gabionu, pirmiausiai suformuojama reikalinga šlaito geometrija, įrengiamas
Brėžinys:
priešerozinis paklotas, tada geotekstilės pagrindas (rekomenduoju S18NW), pats gabionas ir tada vykdomas užpylimas.
Data
Atestato Nr. Pareigos
Parašas
Vardas, pavardė
ŠLAITAS SU VANDENIU, SU GABIONU
7. Pinto gabiono šešiakampės akutės didžiausias matmuo yra 10 cm, reikia atkreipti dėmesį į tai, pasirenkant jo užpildą.
2022 05 27
PV
D. Urbanas
8. Jei bijoma paviršinio vandens poveikio, rekomenduoju inkaravimo tranšėjoje kartu įrengti ir vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą, jos
Brėžinio numeris:
schema pateikta brėžinyje.
SLA GAB 09 01

