
 

 
 
 
 
 
Savaime grunte įsitvirtinančio šulinio įrengimas 
 
Šulinio įsitvirtinimas grunte pasiekiamas dėka „kriaušės“ pavidalo formos, užtikrinančios, jei 
įrengimas atliktas pagal taisykles, kad grunto apkrovos jėga, susidedanti iš grunto savojo 
svorio sukeliamos spaudimo į išorinį sienų paviršių jėgos bei grunto trinties su talpos 
paviršiumi jėgos, yra mažiausiai 1,45 karto didesnė nei gruntinių vandenų kėlimo jėga. Dėka 
šulinio nejudančio įsitvirtinimo grunte, minėtos jėgos nepersiduoda į sujungtus su šuliniu 
vamzdžius.  
 
Šulinio kėlimas 
 
Šuliniui pakelti naudojamos medžiaginės juostos. Draudžiama apjuosti talpą plieniniais 
trosais ir grandimis. 
Panaudokite visas turimas ar pažymėtas šulinyje kėlimo pozicijas. Šuliniui iškelti panaudokite 
pagrindinį trosą.  
 
Įrengimo komponentų reikalavimai 
 
Užpildas 
 
Užpildas turi būti švarus, išrūšiuotas, birus ir negali būti sumaišytas su ledu, sniegu, 
organinėmis medžiagomis bei dideliais ir stambiais svetimkūniais, galinčiais pažeisti talpą 
jiems krentant. Minimalus užpildo tankis – 1500 kg/m3. 
 
Žvyras 
 
Tik iki 3% užpildo gali pereiti pro sietą su 2,4 mm dydžio akutėmis. Medžiaga turi būti panaši 
į apvalius žvyro žirnelius, kurių dydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 20 
mm. 
 
Skalda 
 
Skaldos dalelių dydis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 16 mm, 3% užpildo turi 
pereiti pro 2,4 mm sieto akutę. 
 
Smėlis 
 
Smėlis turi būti kruopščiai išrūšiuotas ir tik iki 8% jo bendrojo tūrio gali pereiti pro 75 µm 
sieto akutes. Stambiausių dalelių dydis neturi viršyti 3 mm.  
 
Smėlio ir žvyro mišiniai 
 
Smėlio ir žvyro mišinius galima naudoti su sąlyga, kad jie atitinka aukščiau nurodytus 
reikalavimus, taikomus žvyrui, skaldai ir smėliui. 



 

Smėlio ir žvyro mišiniai sutankinami pagal žemiau pateiktus nurodymus. 
 
Užpildu gali būti žvyras ar skalda. Šios medžiagos idealiai tinka užpildui, nes jos ne tik 
lengvai panaudojamos ir suformuoja gerą atraminį plotą, bet ir reikalauja minimalaus 
sutankinimo.   
 
Užpylimas 
 
Šulinis įstatomas į duobę, kurios dugnas padengtas 30 cm storio tolygiu smėlio sluoksniu. 
Visas šulinio išorinis paviršius pasluoksniais užpilamas 30 cm storio žvyro, skaldos arba 
smėlio sluoksniu. Be to, kiekvienas sluoksnis paeiliui sutankinamas iki jo 95% tankio, esant 
natūralioms sąlygoms. Norint išvengti tuštumų susiformavimo sujungimo vietose, reikia ypač 
kruopščiai atlikti vamzdžių ir talpos sujungimus. Smėlį po briaunų paviršiais ir tarp atramų 
supilkite rankiniu būdu. Smėliui sutankinti panaudokite 50x100 mm lentą. Jei gruntinių 
vandenų aukštis yra didelis arba gruntas yra šlapias ar sunkus (pavyzdžiui, molžemis), kaip 
užpildą naudokite tik žvyrą ar skaldą. Esant aukštam vandens lygiui, šulinį reikia užpildyti 
vandeniu, siekiant išlaikyti jį stacionarioje padėtyje. Grunto aplink šulinį įšalimui išvengti, po 
užpylimo viršutiniu sluoksniu 1 metro atstumu nuo talpos kraštų reikia pakloti 50 mm storio 
termoizoliacinės medžiagos sluoksnį. Užpilkite paskutinįjį užpylimo sluoksnį.    
Želdinių zonoje, nutekamųjų vandenų patekimui į šulinį išvengti, reikia užtikrinti, kad šulinio 
liukas iškiltų virš grunto lygio mažiausiai 100 mm. 
 
 
 
 

 
1 paveikslas. Grunto sutankinimas 

 



 

 
1 – 50 mm pašiltinimas 
2 – užpylimas 

2 paveikslas: Įrengimas želdynų zonoje. 
 
 
Įrengimas nuolatinio transporto judėjimo spaudimo rajonuose 
 
Siekdami išvengti judančiojo transporto spaudimo perdavimo šuliniui, įsitikinkite, kad liukas 
nesiremia į aptarnavimo šachtos sienos kraštą. “Plaukiojantį” ketaus liuką reikia sumontuoti 
pagal ketaus liukų montavimo instrukciją. Kaip liuko atramą reikia panaudoti gelžbetoninį 
žiedą, besiremiantį į sutankintą užpylimo sluoksnį ir išdėstytą mažiausiai 300 mm atstumu 
nuo šulinio krašto.    
 

 
1 – kelio danga 
2 – 100 mm gelžbetoninis žiedas 
3 – 50 mm pašiltinimas 
4 – užpylimas 
 

3 paveikslas: Įrengimas nuolatinio transporto judėjimo spaudimo rajonuose 
 
Papildoma informacija 
 
ECCUA, UAB 
Tel. +370 37 338469 
Faksas +370 37 338458 
E-mail: info@eccua.lt 
Kulautuvos g, 20, Kaunas 
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