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STATYBOS SKLYPO INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ SĄLYGŲ SUDĖTINGUMAS
Sąlygos
1. Geomorfologinės
1
Reljefo genetinių tipų
skaičius
Technogeniniai
reljefo pokyčiai
(sampylos, pylimai,
iškasos, karjerai)
Žemės paviršiaus
nuolydžiai, laipsn.
Erozinės,
termokarstinės,
sufozinės ir kitos
neigiamos reljefo
formos
Atstumas iki
nepastovių šlaitų ir
eroduojamų krantų, m
2. Geologinės
Podirvio sluoksnio
(įžemio) genezė

Įžemio gruntai

Skirtingų litologinių
tipų sluoksnių
skaičius
Ikikvarterinių

Sąlygų sudėtingumo įvertinimas
paprastos
vidutinės
sudėtingos
2
3
4
1–2
3–4
>4
nėra

nedideli pokyčiai

labai pakeistas
reljefas

<10

10–25

>25

nėra

yra nedaug ir mažų

yra daug ir
didelių

>100

100–50

<50

paprastos
ikikvarterinės
uolienos,
pagrindinė
morena,
fliuvioglacialiniai
, senojo aliuvio,
vagos aliuvio
dariniai
Žvyras, smėlis,
moreninis molis
ir dulkis (jų
atmainos),
uoliena

<3
nėra

vidutinės
sudėtingos
hipergeninė morena,
sukarstėję
limnoglacialiniai, jūriniai,
ikikvarterinės
eoliniai, aliuviniai
uolienos,
dariniai
kraštiniai dariniai,
senvagių aliuvio,
biogeninės ir
technogeninės
nuogulos
molis, juostinis molis,
sukarstėjusi
aliuvinis molis ir dulkis,
uoliena,
įdūlėjusi uoliena
dolomitmilčiai,
dumblas,
sapropelis,
durpės,
sudurpėjusi
nuogula,
dumblinga
nuosėda,
dribsmėlis,
technogeniniai
dariniai
3–5
>5
gali būti

yra sukarstėjusių

sluoksnių uolienos
Sąlygiškai silpni
sluoksniai
Supiltinės, suplautinės
ar perkastos storymes
Sluoksniuotumo
pobūdis

Palaidotos
paleoreljefo formos
3. Hidrogeologinės
Gruntinio vandens
slūgsojimo gylis, m
Galima požeminio
vandens lygio kitimo
amplitudė, m
Vandeningojo
sluoksnio išplitimas
Duomenys apie
požeminio vandens
korozinį agresyvumą
Drenažo įrenginiai ar
vandens turintys
vamzdynai
Sluoksnio vandens
laidumas
Spūdinio
vandeningojo
sluoksnio slūgsojimo
gylis ir hidrostatinis
spūdis
Gruntinio vandens
sąveika su paviršiniais
vandenimis
Požeminio vandens
iškrovos zona,
šaltiniai, versmės
4. Geodinaminės
Seismingumas pagal
EMS 98
Karstinio proceso
apraiškos ir reiškiniai
Nuošliaužos, kitos
šlaitų stabilumo
pažeidos
Kiti geodinaminiai
procesai ir reiškiniai
Statinių deformacijos

paprastos
>3

vidutinės
2–3

ar sudūlėjusių
slūgso giliau ir
didelio storio
betvarkės,
nesutankintos ar
nesutankėjusios
sudėtingos
konfigūracijos
sluoksniai, lęšiai,
lustai
yra palaidotų
paleoįrėžių
sudėtingos
<2

<0,5

0,5–1

>1

vienodas, ištisinis

diskretus, nevienodo
storio
nustatytas silpnas
agresyvumas

komplikuotas,
sudėtingas
vanduo agresyvus

nėra

yra veikiantys,
hidrauliškai išbandyti

vandenspara

nedidelis

spūdinio
sluoksnio nėra

gylis per 20 m,
pjezometrinis lygis giliau
nei 2 m nuo žemės
paviršiaus

sąveikos nėra

sąveika silpna

neaišku arba yra
netvarkingi ar
neveikia
didelis ar labai
nevienodas
gylis mažesnis
nei 20 m,
pjezometrinis
lygis mažesniame
nei 2 m gylyje
yra hidraulinė
sąveika

nėra

gretimoje vietovėje

pačiame sklype

paprastos
iki 3 balų

vidutinės
iki 6 balų

nėra

nėra

sudėtingos
daugiau kaip 6
balai
yra

nėra

stabilizuotos

aktyvios

nėra

lokalūs

intensyvūs

nėra
nėra
horizontalūs ir
subhorizontalūs
ištisiniai
sluoksniai
nėra

vanduo
neagresyvus

nėra

slūgso viršutinėje pjūvio
dalyje ir nedidelio storio
planingai suformuotos,
sutankintos ar
sutankėjusios
įkypi nevientisi
sluoksniai ir lęšiai
gali būti

gretimoje vietovėje
_________________

pačiame sklype

