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ĮVADAS

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme  įteisinta  bendra  trijų lygių
šalies aplinkos monitoringo sistema, susidedanti iš valstybinio, savivaldybių ir 
ūkio subjektų monitoringo. Įstatymui įgyvendinti reikia poįstatyminių aktų ir  kitų
oficialių dokumentų, kuriuose  būtų nustatyta  konkreti įstatymo funkcionavimo tvar
ka, atliekant skirtingo lygio monitoringą. Svarbūs metodiniai monitoringo atlikimo
aspektai, kurie  sudaro bendros monitoringo sistemos funkcionavimo pagrindą.
Požeminio vandens monitoringas šalyje atliekamas nuo 1946 m. Iki Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo požeminio vandens monitoringą atliko tuometinė
Valstybinė geologijos tarnyba, vadovaudamasi metodiniais nurodymais, kuriuos
leisdavo Maskvos institutas VSEGINGEO. Ilgą laiką visas monitoringas buvo
finansuojamas iš valstybės biudžeto. Tik nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio į
monitoringo finansavimą formaliai įsitraukė stambesni ūkio subjektai. Tačiau tai
nepakeitė monitoringo finansavimo esmės, nes šie ūkio subjektai, būdami valsty
binės įmonės, monitoringui finansuoti naudodavo valstybinių užsakymų lėšas.
Atkūrus nepriklausomybę padėtis iš esmės pasikeitė. Pirma, į požeminio
vandens monitoringą įsitraukė nemaža  didesnių ar  mažesnių privačių firmų, tu
rinčių toli gražu nevienodą kompetenciją ir  skirtingai suprantančių monitoringo
tikslus ir  metodiką. Antra, šalyje požeminio vandens monitoringas yra  iš dalies
finansuojamas iš privačių ūkio subjektų lėšų. Todėl būtini konkretūs monitoringo
ekonominio efektyvumo, kuris labai priklauso nuo jį atliekančio rangovo kompe
tencijos, reikalavimai.
Įvairios aplinkos apsaugą kontroliuojančios institucijos, privačios tyrimus
atliekančios organizacijos pripažino reprezentatyvių požeminio vandens ir  grunto
mėginių atrinkimo būtinumą atliekant tiriamuosius ir  monitoringo darbus. Per 
paskutinius keturis dešimtmečius pagerėjo paviršinio vandens mėginių ėmimo
metodinė ir  techninė bazė. Tačiau požeminio vandens kokybės monitoringo
programos turi kitus poreikius ir  tikslus, kurie  iš esmės skiriasi nuo paviršinio
vandens tyrimų.
Dabar tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje yra sumaniai naudojamos monito
ringo gręžinių įrengimo metodikos, jų konstrukciniai ypatumai skirtingo tankio
teršiančioms medžiagoms tirti požeminiame  vandenyje  ir pan. Tačiau mėginių
ėmimo ir  kitų ekologinės hidrogeologijos tyrimų metodikos nėra  tinkamai apra
šytos, dažniausia  vadovaujamasi patyrimu. Kadangi požeminio vandens tyrimų
mastas labai priklauso nuo tam skirto laiko ir  lėšų, taikomiems metodams turi
būti nustatyti griežti reikalavimai. To reikalaujama  ir  Lietuvos Respublikos aplin
kos monitoringo įstatyme, kurio 15 straipsnyje pabrėžiamas būtinumas užtikrinti
monitoringo duomenų kokybę. Vienas iš būdų tam pasiekti – monitoringo įgy
vendinimo priemonių, metodų, metodikų ir  taisyklių standartizavimas. Kadangi
valstybinio, savivaldybių ir ūkio subjektų monitoringo duomenys sudaro aplinkos


monitoringo duomenų fondą, norint užtikrinti duomenų kokybę reikia priimti
teisingus visų lygių aplinkos apsaugos sprendimus.
Pagrindiniai vandens mėginių ėmimo ir  monitoringo reikalavimai pateikiami
Lietuvos standarto LST ISO 5667 serijoje. Šioje  standartų serijoje  bendrais princi
pais išdėstyti monitoringo programų sudarymo, požeminio vandens mėginių ėmimo
įrangos, mėginių saugojimo ir  transportavimo reikalavimai. Standartas skirtas ilga
laikiam vandens išteklių ir  taršos monitoringui, kurio pagrindiniai tikslai yra:
a)

nustatyti požeminio vandens išteklių tinkamumą gerti, pramonės ar  žemės
ūkio tikslams, stebėti jo kokybę eksploatacijos metu;

b)

kuo anksčiau nustatyti grėsmę, kylančią dėl ūkinės veiklos, vykstančios
žemės paviršiuje ar  jos gelmėse;

c)

stebėti ir prognozuoti teršalų migraciją, siekiant parengti
dens kokybės kaitos modelius;

d)

nustatyti vandens hidrodinaminio ir hidrocheminio režimo
 ribas,
leidžiančias optimizuoti požeminio vandens išteklių
valdymą;

e)

kaupti duomenis taršos kontrolės įstatymams tobulinti.

pagrįstus van

Šiose  metodinėse rekomendacijose pateikiami efektyvūs požeminio vandens
mėginių ėmimo metodai. Tai neriboja  kitų metodikų taikymo ar  in-situ metodų
naudojimo požeminio vandens tyrimams. Tačiau svarbu suprasti, kad, be pagrin
dinių patikimų vandens pavyzdžių ėmimo ir  jų saugojimo elementų, gali būti
kuriami ir  taikomi sudėtingesni metodai laikantis pagrindinio principo – užtikrinti
kuo tikslesnius monitoringo duomenis.
Pavyzdžių ėmimo procedūros, aprašytos šiose  metodinėse rekomendacijose,
taikytinos tiek įgyvendinant ilgalaikes požeminio vandens monitoringo programas,
tiek ir  taršos objektų tyrimams.



BŪTINUMAS UŽTIKRINTI POŽEMINIO VANDENS
PAVYZDŽIŲ ĖMIMO KOKYBĘ
Vandens pavyzdžių analizė pateikia hidrogeologinių ir  cheminių sąlygų momenti
nę nuotrauką tiriamajame  taške. Tinkamai tai atliekant   turima  galimybė geriau
suprasti taršos kilmę, mastą ir  laipsnį, prognozuoti padarinius. Prisimintina, kad
požeminės hidrosferos hidrogeologinės ir hidrogeocheminės salygos labai skiriasi
erdviškai ir per  laiką ir  kad gruntinis vanduo yra  dinaminė sistema. Todėl mėginių
ėmimo dažnumas, monitoringo gęžinių išdėstymas tiriamoje  teritorijoje  turi būti
gerai apgalvotas ir remtis kiek galima tikslesniu ir visapusiškesniu geologinių ir 
hidrogeologinių sąlygų įvertinimu. Tai labai svarbu ir  norint atskirti tikrą hidroge
ocheminį kintamumą nuo tariamojo, atsirandančio dėl mėginių ėmimo, saugojimo
ir analizavimo paklaidų. Kiekvienas lauko matavimas ar  vandens pavyzdys, paim
tas laboratorinei analizei, taip pat turi charakterizuoti konkretų monitoringo tinklo
stebėjimo tašką. Dažnai yra pabrėžiama  tik kokybės kontrolės ir  jos užtikrinimo
cheminei analizei svarba. Niekuo negalima pakeisti geros kokybės pavyzdžių ir 
lauko matavimų, atliekamų tyrimo metu.
Efektyvios požeminio vandens pavyzdžių ėmimo kokybės kontrolės procedūros
turi remtis patvirtintomis jų ėmimo ir  lauko matavimų procedūromis. Yra  nedaug
standartinių požeminio vandens tyrimo metodų. Todėl pavyzdžių ėmimo kokybės
kontrolės sistemą reikėtų laikyti kompleksiniu uždaviniu, taikytinu atsižvelgiant į
konkrečią situaciją. Dėl gręžinių konstrukcijos, įvairių pavyzdžių ėmimo metodų,
naudojamų medžiagų ar  konservantų yra  galimybė atsirasti monitoringo rezultatų
paklaidų. Todėl visus galimų paklaidų šaltinius reikia  turėti mintyje rengiant monitoringo programas ir  užtikrinant monitoringo duomenų kokybės kontrolę.

STEBĖJIMO GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IR
DOKUMENTACIJOS TVARKYMO
REKOMENDACIJOS
Požeminio vandens monitoringui praktiškai yra  tinkamas kiekvienas įrenginys,
kuriame  galima atlikti vieną ar  kitą požeminio vandens būklės parametro matavi
mą. Tačiau pagrindinis inžinerinis įrenginys yra  gręžinys, nes, pirma, jį įrengiant
mažiausia  deformuojama  natūrali požeminio vandens būklė ir, antra, sudaromos
vienodo stebėjimo sąlygos visuose  vandeninguose horizontuose  nepriklausomai
nuo jų slūgsojimo gylio.
Stebėjimo gręžinys yra  įrenginys tam tikrame  vietovės taške, įrengtas pože
miniame vandeningame sluoksnyje jame vykstantiems hidrodinaminiams, hidroche
miniams ir  kitiems procesams tiesiogiai stebėti.
Stebėjimų tikslas visada yra  nustatyti tikrąsias hidrogeosferoje  vykstančių
procesų vertes natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Įrengiant gręžinį šios sąlygos
neišvengiamai daugiau ar  mažiau deformuojamos: suardoma  natūrali vandeningo


sluoksnio grunto sankloda, vandenspara – hidrauliškai vandeningus horizontus at
skiriantis sluoksnis, požeminis vandeningas horizontas tiesiogiai sujungiamas su
atmosfera  ir  t. t. Be  to, tam tikros sąlygos susidaro vandeningo sluoksnio ir  jame 
įrengto gręžinio sienelės sąlyčio vietoje. Dėl šių išvardytų aplinkybių tarp  faktinių
hidrogeologinių sluoksnio sąlygų ir  jų verčių, išmatuotų gręžinyje, atsiranda  tam
tikra paklaida. Šios paklaidos dydis priklauso nuo daugelio veiksnių – gręžinio
gręžimo ir  įrengimo technologijos, konstrukcinių gręžinio ypatumų, geologinių ir 
hidrogeologinių sąlygų, požemio užterštumo rūšies bei masto ir  kt. Todėl įrengiant
stebėjimo gręžinį būtina  šiuos veiksnius įvertinti, aprašyti ir pateikti gręžinio do
kumentacijoje.
Gręžinio įrengimo operacijų svarbą galima  iliustruoti tokiu pavyzdžiu. Tarki
me, gręžinys gręžiamas gruntinio vandeningo horizonto užterštumo naftos produktais
stebėjimams. Šiuo atveju labai svarbu žinoti, ar ant gruntinio vandens paviršiaus
yra  susikaupęs skystų naftos produktų sluoksnis, koks jo storis ir  dinamika. Dėl
specifinio dviejų nesimaišančių skysčių fazinio pasiskirstymo ir  grunte  susidaran
čių kapiliarinių jėgų gręžinyje  susiformavusio ir  sluoksnyje esančio skystų naftos
produktų sluoksnio storiai visada  bus skirtingi. Be  daugelio dinaminio pobūdžio
aplinkybių (gruntinio vandens lygio kitimo krypties ir  greičio, teršalų kiekio balanso,
jų fizinių savybių pokyčių ir  kt.), šį skirtumą lemia  ir priefiltrinės zonos grunto
mechaninė sudėtis, kuri per  visą gręžinio eksploatavimo laikotarpį lieka pastovi.
Todėl iš naftos produktų sluoksnio gręžinyje  matavimų duomenų, norint nustatyti
jo storį grunte, būtina  žinoti priefiltrinės zonos grunto mechaninę sudėtį. Antraip 
nustatyti ir eliminuoti šią natūraliai susidarančią paklaidą bus neįmanoma.
Priefiltrinės zonos grunto mechaninė sudėtis ne  visuomet tapati natūraliam
sluoksnio gruntui ir priklauso nuo gręžinio įrengimo technologijos. Šiuo požiūriu
galima  gauti skirtingų naftos sluoksnio matavimo rezultatų. Gręžinio filtro įrengi
mo technologija  dvejopa. Pirma, filtras rengiamas su užpilu ar  be  jo. Antra, filtro
zona pragręžiama  su plaunamuoju skiediniu ar  be  jo. Naudojant filtro užpilą arba 
gręžiant su plaunamuoju (paprastai molio) skiediniu, priefiltrinės gręžinio zonos
grunto mechaninė sudėtis pakeičiama arba  deformuojama  (užmolinama). Tokiu at
veju minėto naftos produktų sluoksnio storį gręžinyje  lems užpilo arba  užmolintos
priefiltrinės zonos grunto mechaninė sudėtis. Todėl turint tik natūralaus grunto
mechaninės sudėties ir  naftos produktų sluoksnio matavimo duomenis, tačiau ne
žinant gręžinio filtro įrengimo technologijos, sluoksnio storis grunte  nustatomas
neteisingai. Pirmu atveju (kai filtras su užpilu) sumažinamas, antru (kai priefiltrinė
zona  užmolinta) – padidinamas. Siekiant to išvengti, būtina  naudoti atitinkamą grę
žimo technologiją arba  gręžinio dokumentacijoje pateikti labai tikslius ir  išsamius
gręžinio įrengimo technologinius duomenis.
Pirmiau minėjome, kad gali atsirasti natūralių paklaidų dėl vandeningo
sluoksnio ir  gręžinio kontakto. Tačiau netinkamai įrengus stebėjimo gręžinį, gali
ma  gauti visiškai klaidingą informaciją apie  vandeningo sluoksnio hidrogeologines
sąlygas ar  užterštumo būklę.



Norint įrengti ir  stebėti skystų naftos produktų sluoksnį gręžinyje, būtina,
kad gręžinio filtras būtų įleistas į laisvą gruntinio vandens paviršių. Filtrą įleidus
giliau, skysti naftos produktai, plūduriuojantys gruntinio vandens paviršiuje, į grę
žinį nepaklius ir  bus nustatyta  nereali gręžinio vandeningo sluoksnio užterštumo
būklė. Kitokia  situacija  gali susidaryti rengiant stebimą gręžinį tarpsluoksniniame  
vandeningame horizonte ir nepakankamai gerai izoliavus skirtingus vandeningus
sluoksnius. Priklausomai nuo hidrostatinio horizontų spūdžio gręžinyje  galima 
nustatyti kitokį visiškai kito vandeningo horizonto lygį, vandens kokybę ir  t.
t. Klaidingą informaciją apie  vandeningo horizonto hidrochemines sąlygas galima 
gauti ir  naudojant chemiškai neatsparias gręžinio vamzdžių ir  filtrų medžiagas,
taip pat vandeningą sluoksnį užteršus (pvz., tepaluoti vamzdžiai, nešvarus plauti
naudojamas vanduo ir  t. t.) gręžinį gręžiant ir  įrengiant. Todėl šie  technologiniai
procesai yra reikšmingi stebėjimo gręžinio kokybės požiūriu ir  turi būti eliminuo
ti jį įrengiant.
Taigi gręžinio gręžimo ir  įrengimo technologija  bei kokybė yra  viena  iš
pagrindinių jo reprezentatyvumo sąlygų, todėl juos būtina reglamentuoti.
Pateikiame  stebėjimo gręžinio įrengimo reikalavimus.
Stebėjimo gręžinio įrengimo
technologija ir konstrukcijos

Stebėjimo gręžinio įrengimo technologija  ir  konstrukcija parenkama, atsižvelgiant
į gręžinio paskirtį, geologines ir hidrogeologines bei požemio užterštumo sąlygas.
Šiuo požiūriu skiriamos 4 grupės gręžinių:
a) gręžiniai, įrengti   gruntiniame  vandeningame horizonte;
b) gręžiniai tarpsluoksniniame  vandeningame horizonte;
c) gręžiniai, išgręžti požeminio vandens užterštumui naftos produktais ir 
kitais su vandeniu nesimaišančiais skysčiais nustatyti ir  stebėti;
d) gręžiniai, įrengti požeminio vandens užterštumui tirpiomis medžiagomis nustatyti ir  stebėti.
Gręžinio įrengimo procesas visada  susideda  iš dviejų etapų. Pirmu etapu išžval
gomas geologinis pjūvis tam tikrame  taške, antru – įrengiamas stebėjimo gręžinys.
Pirmu etapu nustatomas tikslus geologinis pjūvis – gręžiamas ir paimamas
kernas (grunto mėginys) arba  gręžskylėje atliekami geofiziniai tyrimai (diagrafija),
leidžiantys tiksliai ir patikimai identifikuoti gręžinio geologinį pjūvį. Gręžinio
dokumentacijoje pateikiamas tikslus geologinio pjūvio aprašymas, kerno kėlimo
intervalai ir  išeiga, diagrafijos kreivės.
Jei buvo gręžiama  sraigtiniu būdu, grunto litologija aprašoma pagal ant grąž
to menčių pakeltą gruntą. Šiuo atveju grąžtas iš kirtavietės turi būti pakeliamas,
atsižvelgiant į geologinio pjūvio sandarą, tačiau ne rečiau kaip  4 m intervalais.
Tokiu būdu atlikus pjūvio žvalgymą, diagrafija  nėra  būtina. Gręžiant koloniniu ar 


rotoriniu būdu, geofiziniai tyrimai gręžinyje  turi būti atliekami visada, neatsižvel
giant į gręžimo pakeliant kerną apimtį.
Atliekant pjūvio žvalgymą, iš vandeningo sluoksnio intervalo, kuriame  nu
matoma  įstatyti gręžinio filtrą, rekomenduojama paimti bent vieną grunto bandinį
jo mechaninei sudėčiai nustatyti. Stebimą gręžinį įrengiant gruntiniame  vandenin
game horizonte, bandiniai imami iš kontaktinės gruntinio vandeningo horizonto ir 
aeracijos zonos dalies. Granulometrinės analizės rezultatai pridedami prie  stebimo
gręžinio dokumentacijos.
Rekomenduotinas stebėjimo gręžinio įrengimo būdas yra  kalamasis (seklesnių
gręžinių) arba rotorinis (gilesnių gręžinių). Gręžiant negalima  naudoti plaunamųjų
skiedinių, galinčių užteršti vandeningą sluoksnį. Nerekomenduojama  stebimąjį grę
žinį įrengti įsukant filtrinę koloną.
GrĘŽinys
Į tarpomoreninĮ vandeningĄ
horizontĄ

GrĘŽinys Į
gruntinĮ vandeningĄ
horizontĄ

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

gręžinio uždarymo galvutė
betonas
apsauginiai vamzdžiai
filtrinė kolona
smėlio-žvyro užpildas
cementas

1 pav. Gręžinių, įrengiamų gruntiniame ir tarpmoreniniame vandeningame
sluoksnyje, tipiniai konstrukcijos elementai
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Gręžinių, gręžiamų gruntiniame  ir  tarpmoreniniame  vandeningame  sluoksnyje,
tipiniai konstrukcijos elementai parodyti 1 paveiksle.
Stebėjimo gręžinių medžiagos (vamzdžiai ir  filtrai) turi būti chemiškai inertiškos.
Šios savybės turi būti pagrįstos atitinkama  tvarka  išduodamu medžiagos sertifikatu.
Naudoti nesertifikuotas medžiagas stebėjimo gręžiniams įrengti draudžiama.
Medžiagos, naudojamos vamzdžiams ir  filtrams, skirstomos į tris pagrindines
grupes:
  fluorpolimerinės medžiagos, tarp  jų politetrafluoretilenas (PTFE),
   terafluoretilenas (TFE), fluoruotas etilenpropilenas (FEP) ir  kt. (prie  jų
  priskiriamos ir  įvairios tefloninės medžiagos);
   metalinės medžiagos, tarp  jų įvairių modifikacijų geležis, plienas,
   termoplastinės medžiagos, iš jų polivinilchloridas (PVC) ir akriloni   
trilobutadieno stirenas (ABS).
Fluoro polimerinės medžiagos yra  vienos iš atspariausių, naudojamų monito
ringo gręžiniams įrengti. Techniniu požiūriu jos sujungiamos į termoplastinių me
džiagų gupę ir pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios išskiria  jas iš termoplastikų
grupės. Fluoro polimerai atsparūs cheminiams ir  biologiniams procesams, oksidacijai,
dūlėjimui ir  ultravioletinei radiacijai. Šios medžiagos apie  10 kartų brangesnės už
termoplastines ir retai naudojamos ne  tik Lietuvoje, bet ir  Vakarų šalyse.
Geležiniai vamzdžiai ir  filtrinės kolonos dar  neseniai buvo plačiai naudojami
monitoringo gręžiniams įrengti. Tai tvirtos medžiagos, kurias naudojant galima  supap
rastinti gręžimo darbus. Tačiau gręžiniai, įrengti iš geležinių ir plieninių vamzdžių,
nėra  ilgaamžiai, nes juos veikia  korozija. Norint nustatyti terpės korozinį potencialą,
būtina  gerai ištirti geochemines sąlygas gręžinio vietoje. Žinotina, jeigu:
a)  vandens pH mažiau kaip  7,0, horizonte  vanduo parūgštėjęs ir  jame
yra palanki korozijai aplinka;
b)  vandenyje  ištirpusio deguonies koncentracija  viršija  20 mg/l, horizonte 
gali būti palanki korozijai aplinka;
c) sieros sulfido koncentracija  vandenyje apie  1 mg/l, horizonte ekstremaliai
palankios sąlygos korozijai;
d) ištirpusių druskų kiekis vandenyje  viršija  1000 mg/l, vandens elektrinis
laidumas yra pakankamai aukštai ir sudaro prielaidas elekrocheminei
korozijai;
e) anglies dvideginio koncentracija  vandenyje  viršija  50 mg/l, o chlorido
koncentracija  – 500 mg/l, horizonte  galima  tikėtis palankios korozijai
aplinkos.
Rengiant monitoringo gręžinius iš metalinių medžiagų, prisimintina, kad ko
rozija  gali ne  tik pažeisti filtrines kolonas, vamzdžius, bet ir pagreitinti filtrų kol
mataciją, o tai sumažins vandens pritekėjimo į gręžinį greitį ir apsunkins (padidins
darbo sąnaudas) paimti vandens ėminį.
Medžiagų inertiškumo laipsnis priklausomai nuo stebimo gręžinio paskirties ir 
vandeningo sluoksnio terpės agresyvumo gali būti skirtingas. Kiekvienu atveju tai turi
būti numatyta  stebėjimo gręžinių įrengimo projekte.
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Gręžinio vidinis skersmuo parenkamas, atsižvelgiant į gręžinyje atliekamų
tyrimų rūšį, tačiau visada  turi būti
50 mm, kad prireikus būtų galima atlikti
kompleksines tyrimo procedūras.
Gręžinio filtras turi būti įrengiamas su žvyro užpilu. Rekomenduojamas už
pilo storis
20 mm. Užpilo frakcijų dydis parenkamas priklausomai nuo vande
ningo horizonto granuliometrinės sudėties, vadovaujantis nustatytu tarpsluoksniniu
koeficientu:
E = D

50 užpilas

/ d

50 gruntas

= 7 ÷ 15.

Jei vandeningo sluoksnio gruntas sudarytas iš stambiagrūdžių nuogulų, filtro
užpilas nebūtinas.
Stebėjimo gręžinio žiotys įrengiamos taip, kad į gręžinį negalėtų pakliūti
atsitiktinė tarša. Tikslinga  gręžinio žiotis apgaubti specialiu mechaniniam poveikiui
atspariu gaubtu (galvute) ir aplink jį padaryti
0,3 m storio ir 0,5 m spindulio
betoninį žiedą. Ant gręžinio gaubto turi būti užrašas, nurodantis gręžinio numerį,
savininką, jo adresą.
Įrengtas gręžinys išbandomas jame atliekant hidraulinį išsiurbimą (išpūtimą).
Siurbiama, kol iš gręžinio vandens išvalomi nešmenys ir  vanduo pasidaro skaidrus.
Išsiurbus išmatuojamas vandens debitas ir  vandens lygio pažemėjimas.
Įrengiant gręžinį gruntiniame  vandeningame horizonte  naftos produktais arba 
kitais už vandenį lengvesniais, tačiau su juo nesimaišančiais skysčiais užterštoje 
zonoje, gręžinio filtras turi apimti aeracijos zonos dalį virš laisvo gruntinio van
dens paviršiaus, kad susikaupę gruntinio vandens paviršiuje  teršalai visada  galėtų
laisvai patekti į gręžinį. Filtro viršus turi būti aukščiau nei galimas prognozuoja
mas aukščiausias gruntinio vandens lygis.
Esant anksčiau nurodytoms vandeningo sluoksnio užterštumo sąlygoms, grę
žinio filtrą rekomenduojama rengti be  žvyro užpilo. Užvamzdinei erdvei užpilti
šiuo atveju tikslinga  naudoti gręžiant iš gruntinio vandeningo sluoksnio iškeltą
gruntą.
Įrengiant stebėjimo gręžinį tarpsluoksniniame  vandeningame horizonte, gręži
nio apsauginė kolona  tamponuojama arba  cementuojama  visuose  vandensparinius
sluoksnius kertančiuose  intervaluose. Cementavimo (tamponavimo) kokybė turi
užtikrinti patikimą vandeningų sluoksnių izoliavimą.
Tyrimai stebėjimo gręžinyje jį įrengiant

Tyrimai stebėjimo gręžinyje  jį įrengiant atliekami retai. Hidrodinaminių rodiklių
trūkumas apsunkina  monitoringo duomenų interpretavimą, taršos sklaidos greičio
įvertinimą. Tyrimai gręžinyje yra privalomi ir rekomenduojami.
Privalomi hidrauliniai tyrimai gręžinyje atliekami vandeningo horizonto filtraci
jos koeficientui nustatyti. Metodiniu požiūriu jie  skirstomi į dvi dalis: bandomuosius
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vandens išsiurbimus ir ekspresbandymus. Abi šios hidraulinių bandymų rūšys yra 
lygiavertės ir pasirenkamos priklausomai nuo turimos technikos.
Bandomieji vandens išsiurbimai – įprasti dažniausiai atliekami hidrauliniai
gręžinio bandymai. Atsižvelgiant į šiuolaikinį technologijų lygį, bandomiesiems
vandens išsiurbimams tikslingiausia naudoti panardinamuosius elektrinius siurblius.
Išimtiniu atveju gali būti naudojamas vandens išsiurbimas erliftu, nors tai neigiamai
atsiliepia  bandymo hidrocheminių duomenų kokybei. Bandomojo vandens išsiurbimo
trukmė neribojama, tačiau monitoringo gręžiniuose  ji neturėtų viršyti 3–4 valandų.
Vandens lygis matuojamas išsiurbimo metu ir po jo, kol vandens lygis visiškai
atsistato. Atsižvelgiant į naudojamų filtracijos koeficiento skaičiavimui grafinio
analitinio metodo specifiką, siūloma  bandomojo išsiurbimo metu keisti matavimų
dažnumą, pradėti minutės intervalais ir palaipsniui juos didinti.
Ekspresbandymai vandeningo horizonto filtarciniams parametrams nustatyti
tampa  vis populiaresni. Ištobulėjus vandens lygio registravimo priemonėms, eks
presbandymai, kurie  iš pradžių buvo skirti mažai laidžių vandeniui uolienų filtra
ciniams parametrams nustatyti, gali būti taikomi praktiškai visiems vandeningiems
horizontams. Bandymo esmę sudaro vandens lygio kitimo stebėjimas po staigaus
jo sužadinimo mechaninėmis priemonėmis. Iš čia  kilęs angliškas bandymo pava
dinimas – slug test. Paprasčiausiai ir patogiausiai vandens lygį sužadinti staiga 
nuleidžiant į gręžinį metalinį cilindrą. Vandens lygiui grįžus į pradinę padėtį,
operacija  kartojama, staiga  ištraukiant cilindrą.
Labai mažai laidžių uolienų vandens lygio matavimus pakankamai tiksliai
galima atlikti mechaninėmis matavimo priemonėmis. Tikslingiau ir patogiau naudoti
specialias elektroninio registravimo priemones, kurios leidžia  matavimo rezultatus
tiesiogiai perkelti į kompiuterius ir atlikti filtracinių parametrų skaičiavimus pasi
telkus specialią programinę įrangą.
Iš rekomenduojamų papildomų tyrimų požeminio vandens monitoringo
duomenų interpretacijai svarbiausi yra  granulometrinės uolienų sudėties tyrimai,
aeracijos zonos drėgmės cheminės sudėties tyrimai, geofiziniai tyrimai gręžinyje.
Nepateikdami išsamesnių metodinių šių tyrimų atlikimo rekomendacijų, pažymėsi
me, kad kai kuriais atvejais, ypač atliekant taršos židinių monitoringą, šie  tyrimai
gali būti labai svarbūs duomenų interpretacijai.
Monitoringo tinklo dokumentacija

Unifikuota  monitoringo tinklo elementų dokumentacija yra  būtina  kaupiant monito
ringo duomenis valstybinės informacinės sistemos duomenų bazėse  ir  vėliau atlie
kant jų paiešką. Dabar  dokumentacija  tik pradedama  unifikuoti, todėl pateikiame 
tik svarbiausių monitoringo tinklo elementų dokumentacijos formas.
Galioja  stebėjimo gręžinio paso forma, įteisinta  Valstybiniame  žemės gelmių
registre  (C priedas). Pagal ją visi gręžiniai šalyje yra registruojami valstybinėje 
informacinėje  sistemoje  DB „Gręžinys“. Pildant stebėjimo gręžinio pasą, skiltyje
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„Geologinis objektas“ rašoma  „Požeminio vandens monitoringas“, o skiltyje  „Geologinio objekto tipas“ nurodomas monitoringo lygis (valstybinis, savivaldybės,
ūkio subjekto). Gręžinio vietos schemoje parodoma  gręžinio padėtis taršos židinio
atžvilgiu (jeigu toks yra), nurodomi atstumai. Kito tipo stebėjimo punktų dokumen
tacijai rekomenduojama laikina jos forma. Ši forma pritaikyta šachtiniam šuliniui,
tačiau atskiri jos punktai tinka  ir  šaltinių dokumentacijai (D priedas).
Stebėjimo gręžinio pasas turi būti pateikiamas   Lietuvos geologijos tarnybai.
Ta pati tvarka  taikoma  ir  kito tipo stebėjimo punktų dokumentacijai.
Stebėjimo punktų dokumentacija pridedama prie  monitoringo projekto. Vėlesnių
stebėjimo punktų dokumentacija pateikiama  kartu su atskiru paaiškinimu.

POŽEMINIO VANDENS LYGIO MATAVIMAS
Požeminio vandens lygis yra  vienas iš požeminio vandens režimo parametrų, cha
rakterizuojančių požeminio vandens būklę. Požeminio vandens būklei, jos kitimo
tendencijoms nustatyti, be  vandens kokybės tyrimų, būtina  ir  bent minimali in
formacija apie  gruntinio vandens lygio režimą. Negalima  įvertinti ūkinės veiklos
poveikio požeminiam vandeniui, prognozuoti požeminio vandens kokybės kitimo
tendencijų vietiniuose  taršos židiniuose, nežinant aeracijos zonos storio, vandens
slūgsojimo gylio, srauto krypties, mitybos sąlygų ir  t. t. Todėl požeminio van
dens lygio matavimai yra  svarbi monitoringo procedūra, teikianti informaciją apie 
požeminio vandens hidrodinaminį režimą. Šie  duomenys svarbūs ir  tuo aspektu,
kad prireikus juos galima  įtraukti į valstybinio požeminio vandens monitoringo
sistemą. Vandens lygio matavimai skirstomi į ilgalaikius (stacionarius) ir epizodi
nius (pavienius).
Ilgalaikiai (stacionarūs) vandens lygio matavimai

Šie  matavimai teikia  informaciją apie požeminio vandens lygio režimą dėl gam
tinių ar ūkinių veiksnių poveikio. Iš šios informacijos galima  spręsti apie pože
minio vandens hidrodinaminę būklę, jų išteklių naudojimo sąlygas bei ilgalaikių
vandens kokybės kitimų priežastis. Prie  ilgalaikių stebėjimų nepriklausomai nuo
matavimų trukmės priskirtini visi lygio matavimai, kuriais siekiama  nustatyti po
žeminio vandens lygio režimą.
Vandens lygio matavimo dažnumas tiesiogiai priklauso nuo planuojamo
informacijos reprezentatyvumo. Šiuo aspektu tiriant požeminio vandens lygio reži
mą yra  svarbūs du dalykai. Pirmas – ekstremalių, t. y. maksimalių ir  minimalių,
vandens slūgsojimo gylių reikšmės ir  laikas. Antras – nustatyti patikimas vidu
tinių statistinių mėnesio ir  metų vandens lygio reikšmes, kurios yra reikalingos
tiek analizuojant požeminio vandens lygio režimo dėsningumus, tiek taikomiems
uždaviniams spręsti. Anksčiau tipiniu dažnumu dažniausiai buvo laikoma  10
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matavimų per  mėnesį. Atsižvelgiant į požeminio vandens lygio režimo ištirtumo
laipsnį, atliekant ilgalaikius stebėjimus gruntinio vandens lygį rekomenduojama 
matuoti penkis kartus per  mėnesį gruntiniame  ir  tris kartus spūdiniame  vandenin
gų horizonte. Šis matavimų dažnumas atitiktų ir  valstybinio požeminio vandens
monitoringo numatytą matavimų dažnumą.
Pageidautina, kad matavimai būtų tolygiai paskirstyti per  mėnesį ir atliekami
mėnesio 1, 7, 13, 19 ir  25 dienomis, kai matuojama penkis kartus per  mėnesį, ir 
1, 10 ir  20 dienomis, matuojant tris kartus. Tačiau minėta, kad matavimo dažnumas
priklauso nuo turimos informacijos, monitoringui keliamų uždavinių ir  tikslų.
Vandens lygis yra  matuojamas nuo stebėjimo gręžinio apsauginio vamzdžio
viršaus. Nusistovėjusi tvarka yra  tokia, kad stebėtojas matavimų žurnale  užrašo fak
tiškai išmatuotą gylį iki vandens paviršiaus pagal matuoklės parodymus (2 pav.).
Požeminio vandens lygio slūgsojimo gyliu nuo žemės paviršiaus matavimo
informacija pateikiama  Valstybinės informacinės sistemos DB „Gręžinys“. Tačiau
vartotojo pageidavimu gali būti išduodama  ir absoliutiniais aukščiais. Tam DB
turi būti ir  gręžinio žemės žiočių absoliutinis aukštis.
Epizodiniai vandens lygio matavimai

Šių pavienių matavimų tikslas yra  gauti vienkartinę informaciją apie požeminio
vandens lygį, kurios reikia  sprendžiant konkretų uždavinį, pvz., atliekant kartog
rafavimo darbus, hidrogeologinę nuotrauką, vietiniuose  taršos židiniuose  nustatant,
iš kokio gylio imamas vandens mėginys, ir pan.
Taršos židinyje  matuojant vandens lygį keliuose  gręžiniuose  viena rulete, po
kiekvieno matavimo ją būtina  iš karto nuvalyti. Paprastai užtenka  nuplauti ruletę
distiliuotu vandeniu, tačiau įtariant, kad vanduo gali būti užterštas naftos produk
tais ar kitais organiniais junginiais, plauti reikia atitinkamais tirpikliais ir distiliuotu
vandeniu.
Požeminio vandens lygio matavimo priemonės

Pagal tai, kokiu būdu yra  matuojamas vandens slūgsojimo gylis stebėjimo taške,
vandens lygio matavimo prietaisai skirstomi į mechaninius, elektrinius ir elektro
ninius.
Mechaniniai matavimo prietaisai yra pagrįsti mechaniniu vandens paviršiaus
registravimo principu. Vienas iš paprasčiausių įtaisų yra  sugraduota  juosta  (laidas)
ir  jos gale pritvirtinta pliauškė. Mechaniniai prietaisai yra  ir automatiniai registra
toriai, kurie  dirba plaukiojančios plūdės principu.
Elektriniai matavimo prietaisai pagrįsti elektros grandinės sudarymu, kai zon
dui pasiekus vandens paviršių, sujungiama elektros grandinė ir  šią informaciją
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OBJEKTAS
		
Požeminio vandens
OBJEKTAS  
lygio matavimo
							
žurnalas
		 Data__________________________
Objekto tipas ___________________________
Adresas _______________________________
Gręžinio Nr. ________________________Žemės žiočių absoliutus aukštis _______________m
Matavimo taško aukštis virš žemės paviršiaus _______________m
Data

Gylis iki vandens nuo
Pastabos
matavimo taško, m			
		
		

Stebėtojas _____________________________
Patikrino ______________________________
Data _____________

2 pav. Požeminio vandens lygio matavimo žurnalo pavyzdys

perduoda  šviesos, garso ar  kitoks signalas. Iš šios rūšies prietaisų dažniausiai
naudojama elektrinė ruletė.
Dabar yra  daug įvairių ir  sudėtingų elektroninių matavimo prietaisų. Jų vei
kimo esmė –   tam tikros rūšies impulsų – ultragarso, akustinių, šviesos, lazerinių
ir  kt., paleistų ir atsispindinčių nuo vandens paviršiaus, registravimas elektroniniais
prietaisais.
Šie prietaisai yra  gana  sudėtingi ir  brangūs, todėl jų naudojimas kol kas yra 
ribotas. Dažniausiai jie  taikomi atliekant specialius tyrimus, kai reikia  itin preci
ziškų duomenų, pvz., norint pagal požeminio vandens lygio svyravimus įvertinti
vandeningų uolienų filtracines savybes ir pan.
Minėta, kad Lietuvoje  dažniausiai vandens lygis matuojamas mechaniniais
ir elektriniais prietaisais. Matavimų tikslumas ± 1 cm. Pagal literatūrinos šaltinius
pasaulyje  galioja  kitokie  standartai. Pvz., JAV, matuojant vandens lygį rulete, mata
vimo tikslumas turi būti ne  mažesnis kaip  0,01 pėdos (0,33 cm), įvairiais elektros
prietaisais – nuo 0,02 iki 0,1 pėdos (0,66–3,3 cm), elektroniniais davikliais  – nuo
0,01 iki 0,1 (0,33–3,3 cm) pėdos ir  t. t.
Aprašyti prietaisai yra  taikomi nefontanuojančiuose  vandeninguose horizon
tuose. Fontanuojančiuose  vandeninguose horizontuose  vandens lygis matuojamas
manometrais, kurių tikslumas priklauso nuo techninių jų charakteristikų.
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VANDENS PAVYZDŽIŲ ĖMIMAS
Nuo vandens pavyzdžių ėmimo būdo priklauso analizės kokybė, todėl svarbu vis
ką tinkamai atlikti. Stengtis išvengti atsitiktinio vandens pavyzdžių užteršimo juos
imant ir  teisingai parinkti tyrimo taškus. Blogai organizavus tyrimą gaunama  klai
dinga  informacija apie  vandens cheminių komponentų koncentraciją ir  jų sudėtį.
Iš vandens pavyzdžio nustatoma  vandens kokybė konkrečiame  taške  tam tik
ru laiko momentu. Tačiau jeigu nustatomos medžiagos kiekis keičiasi pakankamai
lėtai ir  jos pasiskirstymas vandeningame  sluoksnyje  gana  tolygus (arba  žinomas
šio pasiskirstymo dėsningumas per  laiką ir erdviškai), tuomet gauti analizės rezul
tatai galioja  tam tikrą laiką ir  tam tikrai vandeningo sluoksnio daliai. Tad paimtų
pavyzdžių vienalytiškumas, jų ėmimo taškų ir  kartojimų skaičius bei ėmimo būdas
visiškai ar  iš dalies apibūdina  vandeningą horizontą.
pavyzdžių ėmimas iš stebėjimo gręžinių

Požeminio vandens monitoringas ar  taršos tyrimas gali būti efektyvus, jeigu van
dens pavyzdys charakterizuoja  vandeningo horizonto vandens kokybę tiriamaja
me  taške. Reprezentatyvūs pavyzdžiai iš stebėjimo gręžinių imami keletu būdų.
Naudojamo būdo pasirinkimą lemia  tyrimus atliekančios organizacijos techninės
galimybės ir  tyrėjų profesinis patyrimas. Pateikiamas trumpas rekomenduojamų
metodų aprašymas.
1) Papraščiausias vandens pavyzdžio ėmimo (pasėmimo) būdas yra  keleto
vandens tūrių pakeitimas gręžinyje. Tuo užtikrinama, kad gręžinys prisipildo „naujo“
vandens iš jį supančių vandeningų uolienų. Literatūroje  nurodoma, kad pavyzdžio

3 pav. Vandens tūris (litrais) skirtingo skersmens filtrinės kolonos
viename ilgio metre
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reprezentatyvumas pasiekiamas pakeitus 2–10 gręžinio vandens tūrių. Tokį platų
išsiurbiamų ar  išsemiamų tūrių spektrą lemia  vandeningų uolienų nevienalytišku
mas, gręžinio filtro konstrukcija  ir  kiti veiksniai, galintys lemti pavyzdžio vandens
skaidrumą (rekomenduojama  imti tik skaidrų ėminį, kurio skaidrumas neviršija 
10–15 NTU). Lietuvos geologijos tarnybos specialistų patyrimas rodo, kad daugu
ma atvejų pakeitus tris vandens tūrius pasiekiamas pakankamas gręžinio vandens
skaidrumas. Tačiau jeigu vandeningas uolienas sudaro smulkus smėlis, aleuritas ir 
kitos smulkios frakcijos nuogulos, gali tekti ilgai pompuoti gręžinį ir pakeisti van
dens tūrį jame  10 ir  daugiau kartų. Kartais ir  toks ilgas pompavimas neužtikrina 
POŽEMINIO VANDENS
PAVYZDŽIO ĖMIMO PROTOKOLAS
Objektas _______________________________
Gr. Nr.__________________________________
	Mėginio Nr.____________________________
	Data________Laikas_________		
			
Objekto pavadinimas_________________________________________________________________
Gręžinio gylis________ Gylis iki vandens________ Gręžinio skersmuo________Gylis iki NP_____
Apsauginiai vamzdžiai_____________________________________ Vandens tūris_______________
Komanda_________________________, ____________________________, ___________________
Siurblio tipas__________ Nuleidimo vamzdžiai:______________ Siurblio nuleidimo gylis__________

3

4

5

6

7

Drumstumas

Elektros
laidumas,
mSm

Ištirpęs deguonis, mg/l

Temperatūra
(0C)

2

Debitas, l

Vandens
lygis, m

1

Išsiurbto vandens tūris

Laikas

Oro sąygos_____________________ Pastabos___________________________________________

8

Eh

Cl
mg/l

pH

9

10

11

NH4
mgN/l
12

Analizės rūšis

______________ _______________ _______________ _____________ ______

Laboratorija	

______________ _______________ _______________ _____________ ______

Pateikė ______________ _______________ _______________ _____________ ______________

4 pav. Tipinis požeminio vandens pavyzdžio ėmimo protokolas
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mėginio kokybės. Tokiu atveju rekomenduojama  imti drumsto vandens pavyzdį,
tačiau apie  tai būtina pažymėti vandens pavyzdžio ėmimo protokole  (4 pav.).
Pastabos protokole padės interpretuojant tyrimo rezultatus ir pašalinti gali
mas laboratorinių darbų paklaidas, be  to, parinkti tinkamą pavyzdžio pasėmimo
būdą vykdant monitoringo darbus.
3 paveiksle pateikiamas grafikas, pagal kurį nėra  sunku apskaičiuoti reikiamo
išsiurbti vandens kiekį. Pakanka  žinoti vandens, esančio gręžinyje, stulpo aukštį
ir  iš grafiko nustatyti reikiamą išpompuoti vandens kiekį.
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje  labai dažnai tiriama priesmėlio ir 
priemolio išplitimo plotuose. Tokiuose plotuose  gruntinis vanduo slūgso menkai
vandeniui laidžiose  nuogulose arba  nedideliuose  smėlio lęšiuose. Išsiurbus vande
nį iš gręžinio, tenka  laukti dieną ar  keletą, kol vanduo vėl užpildys visą gręžinį.
Tai apsunkina reprezentatyvaus pavyzdžio ėmimą. Tokiais atvejais rekomenduoja
ma pavyzdį imti, kai gręžinyje prisirenka pakankamas kiekis vandens. Protokole 
būtina pažymėti vandens ėmimo sąlygas.
2) Kitas efektyvus vandens pavyzdžio ėmimo kokybės užtikrinimo būdas
grindžiamas vandens kokybės rodiklių kaitos stebėjimu gręžinio pompuojant. Tam
reikia atitinkamų techninių priemonių ir profesinių įgūdžių. Paprastai gręžinį pom
puojant stebima  vienas ar  keletas vandens kokybės rodiklių. Stebimų rodiklių
skaičius priklauso nuo turimos įrangos. Dažniausiai stebima  vandens pH, oksida
cinis-redukcinis potencialas (Eh), ištirpusio vandenyje  deguonies kiekis, elektros
laidumas, rečiau vandens drumstumas.
1 lentelėje pateikiamas dažniausiai nustatomų rodiklių sąrašas ir rekomen
duojamos jų stabilizacijos lygis.
Gręžinį pompuojant šie rodikliai kinta. Didžiausi nustatomi vandens Eh  ir 
ištirpusio jame  deguonies kiekio pokyčiai, mažiau kinta pH ir elektros laidumas.
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos specialistų praktika  ir  literatūroje aprašytais
atvejais, teigtina, kad gręžinio pompavimo laiką iki vandens pavyzdžio ėmimo
1 lentelė. Rodikliai, rekomenduotini tirti gręžinį pompuojant
Rodiklis
Metodas
		

Stabilizacijos
laipsnis

Jautrumas
(± tikslumas)

Pastabos

pH	Selektyvieji
elektrodai	

± 0,25 pH
vieneto	

± 0,1 pH 	Rekomenduojavieneto	
mas metodas

Ištirpusio 	Selektyvusis 			Rekomenduojadeguonies kiekis
elektrodas arba 		
0,5 ± 0,1 mg/l
mas metodas
titravimas
± 10%
			
			
Eh	Selektyvusis		
Kokybinis	Tiriant
elektrodas
± 25 mv
rodiklis
jautrius Eh
				
pokyčiams 		
				
elementus 		
				
(junginius)
Elektros laidumas	Elektrodas
± 50
± 10%	Rekomenduoja				
mas metodas
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lemia minėtų kokybės rodiklių reikšmių stabilizacija pompavimo metu. Patirtis rodo,
kad jei trijų paskutinių matavimų rodiklių reikšmių skirtumas ne  didesnis už nurodytą
1 lentelėje, į gręžinį priteka  vanduo iš vandeningo sluoksnio ir yra  tinkamas imti.
Aprašomas metodas efektyvus, kai vandens kokybės rodikliai nustatomi tiesiogiai
pompavimo metu (taikomas flow-through-cell metodas). Tai leidžia  išvengti dides
nių vandens Eh  ir  jame  ištirpusio deguonies koncentracijos nustatymo paklaidų.
Taikant šį metodą rekomenduojama  naudoti panardinamuosius siurblius. Naudojant
išcentrinius siurblius dažnai susidaro oro priemaiša  matavimo inde, todėl nustatomų
rodiklių reikšmės iškreipiamos.
Vandens pavyzdys turi būti semiamas atlikus būtinus matavimus, kurių rezultatai
fiksuojami protokole  (4 pav.). Pavyzdys imamas tik tiesiogiai iš siurblio srovės, prieš
tai atskyrus matavimo įrangą. Tai leidžia  išvengti galimo antrinio vandens pavyzdžio
užteršimo, nes matavimo įrangą išvalyti po darbo prieš tai pompuotuose  gręžiniuose 
dažnai būna  komplikuota arba apskritai yra  draudžiama  matavimo įrangos naudojimo
instrukcijų.
3) Pastovaus lygio metodas. Taikant šį metodą reikia  ne  tik specialios gręžinio
pompavimo įrangos, bet ir  tinkamo profesinio pasirengimo. Pagrindinis reikalavimas
siurbliams – galimybė reguliuoti siurbiamo vandens debitą. Šis metodas efektyvus ti
riant vandens pavyzdžius įvairaus gylio gręžiniuose, įrengtuose  gerų filtracinių savybių
vandeninguose  sluoksniuose. Tai leidžia  kontroliuoti vandens lygį gręžinį pompuojant.
Pastovaus lygio metodą rekomenduojama  naudoti, kai mėginiai imami:
a) iš gilių stebimųjų gręžinių. Pompuojant gilius gręžinius reikia  išsiurbti didelį
kiekį juose esamo vandens, o tam reikia  laiko net ir  naudojant galingus siurblius. Kartu
sunku užtikrinti imamo pavyzdžio kokybę, jeigu naudojamas vandens tūrio pakeitimo
gręžinyje  metodas;
b) kai dirbama užteršose teritorijose. Šiuo atveju, be minėtų problemų, gali iškilti pa
pildomų sunkumų sprendžiant, kaip pašalinti didelį kiekį siurbiamo užteršo vandens.
Metodo esmė yra  ta, kad siurblys turi būti nuleidžiamas į darbinę gręžinio
dalį (filtrą) ir  vandens debitas reguliuojamas taip, kad dinaminis vandens lygis grę
žinyje  liktų stabilus. Esant tokiam vandens lygio režimui, užtikrinama, kad vanduo
į gręžinį priteka  iš vandeningo sluoksnio. Toliau dirbama, kaip aprašyta  vandens
kokybės rodiklių kaitos stebėjimais pagrįstu metodu, siekiant stabilizuoti vandens
kokybės rodiklius.
Pavyzdžių ėmimas iš eksploatuojamų gręžinių

Mėginiai iš eksploatuojamų gręžinių imami kaip  galima arčiau vandens pakėlimo
iš gręžinio taško. Dažniausiai tam naudojamas čiaupas, įrengtas gręžinio siurblinėje.
Galima  mėginį paimti ir pašalinant manometrą iš gręžinio galvutės. Tam reikia papil
domos žarnos mėginiui paimti.
Vandens pavyzdys iš naudojamo gręžinio imamas tik gerai gręžinį išpompavus.
Reprezentatyvumas užtikrinamas dviem aprašytais metodais.
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Prieš paimant pavyzdį reikia  įsitikinti, kad švarus vandens čiaupas. Esami te
palai, kiti nešvarumai pašalinami naudojant alkoholinius tirpiklius (pvz., izopropilo
alkoholį). Nuvalytas tirpikliu čiaupas dar  nuplaunamas muilinu distiliuotu ir paskui
distiliuotu vandeniu.
Imant pavyzdį per  manometro angą ir  naudojant papildomą žarną vandeniui
paimti, po kiekvieno pavyzdžio ji plaunama, kaip prieš tai aprašyta.
Pavyzdžiai imami į laboratorijos pateiktus tinkamai paruoštus indus. Pilant van
denį būtina  užtikrinti, kad jame  neliktų oro tarpo ir  net oro burbuliukų.   Vanduo lėtai
pilamas į indą ir  jo viršuje  sudaromas išgaubtas meniskas. Užsuktas indas apverčiamas
ir  kratomas. Įsitikinus, kad inde  nėra  oro, laikoma, kad jis paimtas tinkamai.
Asmuo, imantis vandens mėginį mikroelementams ir  organiniams junginiams
nustatyti, privalo mūvėti vienkartines gumines pirštines. Pirštinės naudojamos tik vie
nam pavyzdžiui paimti. Dirbant kituose  gręžiniuose  naudojamos naujos pirštinės.

PAVYZDŽIŲ ĖMIMO ĮRANGOS VALYMAS
Imant vandens pavyzdžius taršos objektuose arba  skirtus analizuoti organiniams
junginiams ir  metalams, po kiekvieno gręžinio išbandymo būtina  išvalyti siurblius
ir  žarnas, naudotas imant vandenį. To reikia  siekiant išvengti galimos antrinės
mėginio taršos. Įrangai valyti naudojami įvairūs tirpalai (vanduo ir  tirpikliai). Nau
dotinas tirpalas pasirenkamas priklausomai nuo teršalo, kuriuo gali būti užteršta 
įranga, tipo (2 lentelė). Paprastai dirbant „švariose“ vietose  naudotus siurblius pa
kanka praplauti švariu vandentiekio vandeniu arba naudoti vandeningo sluoksnio

5 pav. Įranga, naudojama siurbliams praplauti
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vandenį. Užteršus mėginio ėmimo įrangą reikės keleto pakopų valymo procedūros,
kuriai galima  naudoti kibirus ar paprastą įrenginį, parodytą 5 pav. Tokiais atvejais
naudojama – švarus vanduo su tirpiklio tirpalu, švarus vanduo ir distiliuotas van
duo. Šitą schemą rekomenduojama  naudoti, kai dirbama  teritorijose, kurios tikrai
užterštos žinomais organiniais junginiais, nafta, pesticidais ir pan.
Po kiekvienos pavyzdžio ėmimo įrangos valymo procedūros privalu atlikti
kontrolinį mėginį, patikrinti valymo procedūros efektyvumą, tai kartu yra  ir pa
vyzdžio ėmimo kokybės kontrolės užtikrinimo dalis. Kontrolinis siurblio srovės
pavyzdys imamas baigiamojoje  valymo procedūros stadijoje.
2 lentelė. Chemikalai ir tirpalai, naudojami vandens mėginių ėmimo įrangai valyti
		

Chemikalas

(L. Aller, W. Truman ir kt, 1991)

Tirpalas

Pastabos

Švarus vanduo
–
		

Naudojamas „švariuose“ grežiniuose  ir 
nuplauti kitus naudotus tirpalus

Distiliuotas vanduo
–
		

Naudojamas pašalinti prieš tai 		
naudotus tirpiklius, kai dirbama 		
organiniais junginiais užterštose  vietose

Valikliai ir  tirpikliai
(alkoholio pagrindu)

Mišinys su vandeniu

Bendriems valymo tikslams

Natrio karbonatas
(plaunamoji techninė soda)

4:10 dalių vandens

Gerai pašalina  sunkius metalus,
neutralizuoja  organines rūgštis

Natrio bikarbonatas
(kepimo milteliai)

4:10 dalių vandens

Naudojamas pašalinti neutralius ar 
šarminius teršalus

Trinatrio fosfatas

2:10 dalių vandens
4:10 dalių vandens

Panašiai kaip  geriamoji soda 
naudojamas tirpalams ir  organiniams  
junginiams (toluenui, chloroformui,
trichoroetileno PCB ir  kt.) pašalinti

Kalcio hidrochloridas
8:10 dalių vandens
		
		
		

Dezinfekuoja, oksiduoja; naudojamas
pašalinti pesticidus, fungicidus, 		
chloruotus fenolius, dioksinus, 		
cianidus, amonį ir  kitas nerūgštines
neorganines atliekas

Druskos rūgštis

1:10 dalių vandens

Pašalina  neorganinius šarmus

Organiniai tirpikliai
(acetonas, metanolas,
metileno chloridas)

Koncentratai

Pašalina organinius teršalus,
naftą, tepalus ir  kt.

Citrinos, vyno,
rūgštynių rūgštys
ir  jų druskos

4:10 dalių vandens

Naudojama  sunkesniems
metalams pašalinti
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PAVYZDŽIŲ ĖMIMO
PERIODIŠKUMO rekomendacijos
Rengiant požeminio vandens tyrimo ir  monitoringo programas ir projektus, daug
dėmesio skiriama  tinkamam vandens pavyzdžių ėmimui. Kadangi pavyzdžių kiekis le
mia projekto kainą, labai svarbu nustatyti optimalų jų skaičių ir  ėmimo dažnumą.
Pavyzdžių ėmimo periodiškumą lemia  monitoringo programoms, kurios pa
prastai yra  trijų tipų (LST ISO 5667–1), keliami uždaviniai. Juos galima apibūdin
ti kaip programas, skirtas: 1) vandens kokybei charakterizuoti ir  kontroliuoti; 2)
taršos židinių tyrimams. Vandens kokybės kontrolės programos dažniausiai apima 
vieno ar  keleto kokybės rodiklių tyrimą neviršijant reglamentuojamų koncentracijų
(pvz., plotų, viršijančių tam tikro junginio, didžiausias leidžiamas koncentracijas,
kartografavimas ir pan.). Remiantis monitoringo rezultatais rengiama požeminio
vandens apsaugos strategija  ir pradedamos naudoti neatidėliotinos aplinkos apsau
gos priemonės išskirtuose plotuose. Monitoringas vandens kokybės charakteristikai
įvertinti skirtas kaupti statistiškai patikimus hidrogeocheminius duomenis. Patikimi
duomenys leidžia  įvertinti vandens kokybės rodiklių kaitos tendencijas, išskirti
būdingus kokybės rodiklius ilgalaikiam monitoringui. Dažnai vandens kokybės cha
rakteristikos ir  kontrolės monitoringo duomenys papildo vieni kitus ir  naudojami
regioninio masto vandens kokybės įvertinimams.
Lietuvoje  minėti monitoringo tipai yra  sutapatinti ir  dažnai suprantami kaip 
aplinkos monitoringas arba  kaip  specialūs tyrimai vandens kokybės kontrolės tiks
lams (valstybinis ir regioninis arba  savivaldybių monitoringas). Kadangi aplinkos
monitoringas yra  ilgalaikis požeminio vandens būklės stebėjimas, jis atliekamas
periodiškai, tačiau ne  dažnai. Tai riboja projektui skiriamos lėšos. Rekomenduo
jama per  ilgalaikius stebėjimus pavyzdžius imti keturis kartus per  metus (metų
sezonais) arba  bent minimalaus ir  maksimalaus gruntinio vandens lygio mėnesiais
(Lietuvoje  kovo – balandžio ir rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais). Tačiau tokio van
dens pavyzdžių ėmimo dažnumo nepakanka, atliekant specialius tyrimus taršos
židiniuose. Čia per ribotą laiką reikia  gauti pakankamai informacijos siekiant už
tikrinti statistinį rezultatų patikimumą. Šiuo atveju periodiškumui nustatyti LST
ISO 5667–1 yra pateikiama  tokia priklausomybė:

Atsitiktinių dydžių aibėje, kuriai priskirtini empiriškai gauti aplinkos stebėjimo
duomenys, pagal foninius tiriamo rajono ar  objekto duomenis reikia  įvertinti tiriamo
elemento ar  junginio koncentracijos pasiskirstymo standartinį nuokrypį (σ) ir pasi
rinkti duomenų patikimumo intervalą (L). Normalaus pasiskirstymo patikimumo
lygmuo (%) ir  jį atitinkančio kriterijaus K reikšmės pateikiamos 3 lentelėje.
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Norint nustatyti, kiek vandens pavyzdžių (n) reikia  norint gauti statistiškai
patikimų duomenų aibę, reikia  į pateiktą lygtį įstatyti reikšmes, kurios svarbios
atsižvelgiant į monitoringui keliamus reikalavimus.
3 lentelė. Normalaus pasiskirstymo patikimumo lygmens ir K kriterijaus reikšmės
Patikimumo
lygmuo, %

99

98

95

90

80

68

50

K

2,58

2,33

1,96

1,64

1,28

1,00

0,67

Pavyzdys:
Jeigu reikalaujamas patikimumo intervalas yra 10% (L), o patikimumo lyg
muo – 95% (K kriterijus 1,96) ir junginio koncentracijos standartinis nuokrypis
20%, tai išsprendę lygtį gauname

Reikia paimti 61 mėginį (n) norint gauti statistiškai patikimų duomenų ai
bę. Jeigu projekto trukmė vienas mėnuo, vandens mėginius reikia imti du kartus
per dieną. Jeigu projektas 10 metų, mėginių ėmimo periodiškumas turėtų būti
šeši kartai per metus.

6 pav. Vandens mėginių ėmimo periodiškumo nomograma
(M. J. Barcelona, J. P. Gibb, 1985)
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Trečio tipo monitoringas – taršos objektų monitoringas paprastai atliekamas
santykiškai nedidelėse  teritorijose. Jo periodiškumas objektuose  labai priklauso
nuo taršos šaltinio tipo ir  monitoringo tikslų. Net viename  objekte yra  vietų, ku
riose požeminio vandens kokybė atitinka  gamtinę, o taršos areale  galima  įvairaus
intensyvumo tarša. Tyrimų periodiškumas priklauso ir  nuo vandeningo horizonto
hidraulinių savybių, kurias lemia  taršos arealo plitimo greitis. Todėl jis labai pri
klauso nuo stebėjimo gręžinių padėties taršos objekto atžvilgiu.
6 paveiksle pateikiamas pavyzdys, kaip  galima  nustatyti vandens mėginių
ėmimo dažnumą įvairiose  taršos objekto vietose.

PAVYZDŽIŲ PARUOŠIMAS, KONSERVAVIMAS
IR SAUGOJIMAS
Požeminis vanduo yra  jautrus įvairiems pakitimams, vykstantiems dėl fizinių, che
minių ar  biologinių reakcijų, kurios gali įvykti laikotarpiu nuo pavyzdžio paėmi
mo iki jo analizės. Jei paimtas pavyzdys nebuvo konservuotas, jo koncentracija,
nustatyta  laboratorijoje, skirsis nuo koncentracijos, buvusios jį imant.
Vandens cheminės sudėties kitimo priežastys yra  labai įvairios:
Bakterijos ir  kiti organizmai gali sunaikinti tam tikras vandens sudeda
mąsias dalis, taip pat jas modifikuoti sudarydami naujas sudedamąsias dalis. Šie 
biologiniai veiksniai lemia  ištirpusio deguonies, anglies dioksido, azoto junginių,
fosforo ir  kartais kitų junginių kiekį.
Pavyzdyje  ištirpęs deguonis ar atmosferos deguonis gali oksiduoti jame 
esančius junginius (pvz., organiniai junginiai, geležis (II), sulfidai).
Tam tikros medžiagos gali nusėsti (pvz., kalcio karbonatas, metalai ir 
metalų junginiai, tokie  kaip  Al(OH)3, Mg3(PO4)2, ar  būti prarastos, nes pereina  į
dujinę fazę (pvz., deguonis, cianidai, gyvsidabris).
 pH, laidumą, anglies dioksidą ir  kitus kokybės rodiklius, atliekant analizę
gali pakeisti anglies dioksido adsorbcija iš oro.
Ištirpę ar  koloidinės būsenos metalai gali būti negrįžtamai adsorbuojami
ant indo paviršiaus.
Aprašytų reakcijų greitis priklauso nuo vandens cheminės sudėties, mikro
organizmų kiekio jame, nuo jo temperatūros ir  laikymo šviesoje  trukmės, nuo in
do, kuriame  saugomas ir  transportuojamas pavyzdys, tipo, pavyzdžio paėmimo ir 
analizės pradžios laiko ir  nuo transportavimo sąlygų (pvz., ar  indas su vandeniu
buvo stabilioje padėtyje, ar  kratomas). Todėl pavyzdžio sudedamųjų dalių kitimas
ir  greitis priklauso ne  tik nuo vandens tipo, bet ir  nuo sezoninių sąlygų. Be  to,
pabrėžtina, kad šie pokyčiai labai greiti ir per  keletą valandų gali gerokai modifi
kuoti pavyzdžio sudėtį. Todėl daugeliu atvejų svarbu imtis atsargumo priemonių,
siekiant sumažinti šias reakcijas ir analizuoti bandinį per  kuo trumpesnį laiką.
Vandens pavyzdžiams turi įtakos ir  biologiniai procesai. Todėl būtina pasirinkti
skirtingus konservavimo metodus, kurie  nesukeltų nepageidaujamo užterštumo.
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Nors buvo atlikta  daug tyrimų pagal rekomenduojamus metodus, leidžiančius
saugoti vandens pavyzdžius nepakeičiant jų sudėties, neįmanoma pateikti bendrų
taisyklių, kurios tiktų visais atvejais ir aplinkybėmis. Saugojimo metodas derina
mas su naudojama analitine technika.
Pagrindiniai paimtų mėginių konservavimo, jų saugojimo ir  gabenimo į
laboratorijas nurodymai suformuluoti Lietuvos standarte  ISO 5667–3. E priede 
pateikiama  informacija apie  būtinas mėginių ruošimo ir  jų laikymo sąlygas.
naudojami konservantai

Tam tikras sudedamąsias dalis galima  stabilizuoti tiesiog į pavyzdį jį paėmus arba
iš anksto į dar  tuščią indą pridedant specialių cheminių junginių, vadinamų kon
servantais.
Dažniausiai naudojami šie  konservantai:
 rūgštys,
šarmai,
biocidai,
 reagentai, reikalingi specifiniam tam tikrų komponenčių konservavimui.
Svarbu, kad naudojami konservantai netrukdytų analizei. Abejotinais atvejais
būtina atlikti testus, kontroliuojančius konservantų sudedamąsias dalis. Atliekant
analizę ar  skaičiuojant rezultatus reikia  turėti omenyje, kad pridėjus konservantų pa
vyzdys atskiedžiamas. Rekomenduojama  naudoti koncentruotus konservantų tirpalus,
nes tada  jų reikia  nedaug ir  galima  nepaisyti pavyzdžio atsiskiedimo laipsnio.
Naudojami konservantai gali modifikuoti cheminę ir fizinę sudedamųjų da
lių prigimtį, todėl būtina, kad šios modifikacijos netrukdytų vėliau nustatomiems
komponentams. Pavyzdžiui, rūgštinant gali ištirpti koloidinės sudedamosios dalys
ar  druskos, todėl rūgštinti reikia atsargiai ir  tik jei atliekami ištirpusių sudedamųjų
dalių matavimai. Bandinių analizė turi būti atliekama  kaip  galima  greičiau.
Tiriant labai nedideles elementų koncentracijas, svarbu atlikti „tuščio“ bandi
nio tyrimą, atkreipiant dėmesį į tai, kad konservantas gali būti teršimo priežastimi
(pvz., rūgštys gali turėti nedaug arseno, švino arba  gyvsidabrio). Todėl būtina  tą
patį konservantą, kuris naudojamas bandiniui konservuoti, įdėti ir ruošiant „tuščią“
bandinį (distiliuoto vandens, į kurį įpiltas atitinkamas kiekis konservanto).
Konservavimo veiksmingumas priklauso ne  tik nuo sudedamųjų dalių,   kurios
bus analizuojamos, jų lygio, bet ir  nuo mėginio prigimties. Todėl neįmanoma  nu
rodyti absoliučiai teisingų konservavimo taisyklių. Rekomenduojami konservavimo
būdai, mėginio saugojimo sąlygos ir analizės metodas pateikiami E priede.
Tarptautiniai standartai, aprašantys analizės metodus, kur  tik galima  nurodo
rekomenduojamus konservavimo metodus. Be  to, galimas atliekamos analizės,
įvairių konservantų ir  indų nesuderinamumas, todėl dažnai būtina paimti keletą
to paties vandens mėginių ir paruošti kiekvieną iš jų taip, kad tiktų numatytai
analizei. Tokiu būdu kiekvienam nustatymui atskirai galima rasti priimtiniausią
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konservavimo metodą. Todėl pasirenkant konservavimo būdą rekomenduojama 
pasitarti su analitiku.
Pavyzdžių aušinimas ir šaldymas

Pavyzdžiai laikomi temperatūroje, žemesnėje  už buvusią juos paimant. Indai pri
pildomi sklidinai. Pavyzdys atšaldomas (susmulkintame  lede ar  šaldytuve  20 ir
50C temperatūroje) ir  laikomas tamsoje. Daugeliu atvejų jį taip reikia  saugoti
transportuojant ir  iki analizės pradžios. Nors ir atšaldytas, bandinys neturi būti
ilgai laikomas.
Šaldymas (-200C temperatūroje) leidžia pailginti saugojimo laiką. Šiuo atveju
rekomenduojama  naudoti tik plastikinius indus (pvz., polivinilchlorido). Stikliniai
indai šaldyti netinkami.
Bandiniai mikrobiologinei analizei nešaldomi.

Filtravimas

Metodiškai tinkamai paimtas vandens pavyzdys turi būti skaidrus ir  jo filtruoti ne
reikia. Tai pasakytina apie pavyzdžius bendrai vandens cheminei sudėčiai įvertinti,
kitiems neorganiniams junginiams tirti. Negalima  filtruoti mėginių, skirtų organinių
junginių (chloruotų angliavandenilių, fenolių, policiklinių aromatinių angliavande
nilių, pesticidų ir  kt.) koncentracijai nustatyti. Kaip alternatyva  gali būti tirpių ir 
netirpių formų atskyrimas filtruojant, kuris taikomas metalų koncentracijai įvertin
ti. Šiuo atveju net ir  nesigilinant į netirpių metalų formų kiekį, rekomenduojama 
filtruoti nepakankamai skaidrius vandens mėginius. Juose esančios suspenduotos
grunto dalelės konservuojant mėginį gali duoti klaidingų analizės rezultatų.
Mėginiams filtruoti rekomenduojama  naudoti įvairios talpos 0,45 mm porų
skersmens vienkartinius filtrus.
Indų pripildymas

Nustatant fizinius ir  cheminius parametrus, nenumatoma  jokių specialių atsargumo
priemonių, tačiau visada  indus reikia pripildyti ir  juos užkimšti taip, kad virš
vandens neliktų oro tarpo. Tai sumažina  sąveiką su dujų faze  ir  maišymąsi trans
portuojant (mažiau kinta pH; hidrokarbonatai nevirsta  netirpiais karbonatais; yra 
mažiau galimybių, kad geležies junginiai oksiduosis, ir  t. t.).
Indai, kuriuose  bandiniai konservuojami užšaldant, taip pat pildomi iki
viršaus.

27

Tinkamų indų parinkimas

Labai svarbu tinkamai parinkti ir paruošti indus. ISO 5667–2 pateikta  keletą nuo
rodų. Atmintina, kad indas, kuriame  laikomas mėginys, ir  kamštis negali būti:
teršimo priežastimi (pvz., borosilikatiniai ar  stikliniai indai gali padidinti
silicio ar  natrio kiekį);
 absorbuoti ar adsorbuoti nustatomas sudedamąsias dalis (pvz., angliavan
deniliai gali būti absorbuojami polietileniniuose  induose, o metalų pėdsakai gali
būti adsorbuojami ant stiklinių indų paviršiaus);
 reaguoti su tam tikromis bandinio sudedamosiomis dalimis (pvz., fluoridai
reaguoja  su stiklu).
Prisimintina ir tai, kad naudojant tamsius indus ar rudus stiklinius indus
galima  labai sumažinti jautrumą šviesai.
Tuščiasis mėginys imamas, konservuojamas ir analizuojamas kaip  kontrolinis
pavyzdys, atitinkamai parinkus indą ir plovimo procedūrą, indai pavyzdžiams imti
turi būti tinkamai išplauti ir paruošti laboratorijose.

Standartinės procedūros,
užtikrinančios PAVYZDŽIŲ PATIKIMUMO
IR KOKYBĖS KONTROLĘ
Vandens pavyzdžių ėmimo procedūros, užtikrinančios būsimų rezultatų patiki
mumą, aprašytos ankstesniuose  skyriuose. Šiame  skyriuje pateikiame rekomen
dacijas, užtikrinančias mėginio ėmimo kokybės kontrolę. Monitoringo kokybės
kontrolės sistemą   turi sudaryti papildomi vandens mėginiai: dublikatai, lauko,
anoniminiai pavyzdžiai ir  kiti, leidžiantys kritiškai įvertinti gautus laboratorinės
analizės rezultatus.
Kontrolinių pavyzdžių kiekis priklauso nuo monitoringo periodiškumo, mas
telio, kuriuo atliekami darbai, teršiančių medžiagų specifikos ir  monitoringo ar 
taršos tyrimo uždavinių.
Atliekant ilgalaikį (daugiametį) požeminio vandens monitoringą (aplinkos
trendo monitoringas), kuriame  stebima  bendrosios cheminės sudėties kaita  (sunkieji
metalai, organiniai junginiai ir  kt.), mėginių dublikatai turėtų sudaryti 10 proc.
bendro mėginių skaičiaus. Atliekant tyrimus ar  monitoringą taršos objektų įtakos
zonoje, kontrolinių mėginių kiekis turėtų siekti 30 proc. Sunkiau numatyti, kiek
reiks kontrolinių pavyzdžių vykdant darbus taršos židinyje. Jame pasireiškia  daug
veiksnių, iškreipiančių cheminę vandens sudėtį, dažnai junginių koncentracijos
intervalas labai platus. Tokiu atveju galima rekomenduoti tą patį 30 proc. kiekį
kontrolinių mėginių, tačiau junginių, kurių koncentracijos svyruoja plačiu interva
lu, kontroliniai mėginiai turėtų sudaryti 45–50 proc. Tai padėtų per  trumpą laiką
sukaupti statistiškai pakankamą duomenų eilę ir  optimizuoti monitoringo periodiš
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kumą. Atmintina, kad kontroliniai mėginiai imami kaskart atlikus mėginio ėmimo
įrangos valymą (jeigu ji naudojama  skirtingiems gręžiniams išbandyti).
Atliekant tyrimus (ne  monitoringą) taršos objektuose, kuriuose požeminis
vanduo teršiamas lakiais organiniais junginiais, arba  kai tyrimo rezultatų gali
prireikti teisminiam nagrinėjimui, reikia ypač griežtos kokybės kontrolės. Tuo
atveju lauko darbų preciziškumui ir  tikslumui įvertinti turi būti imama:
a) iš kiekvieno gręžinio du mėginiai dublikatai. Du mėginiai turi būti paimti
identiškomis sąlygomis vienu metu į skirtingus indus ir  iš tos pačios vietos;
b) kas dvidešimtas pavyzdys imamas matricos dublikatui. Toks dublikatas
imamas į trigubai didesnę talpą negu įprastai imama  šiam parametrui nustatyti
ir  skirtas nustatomo parametro patikimumui įvertinti;
c) prie  kiekvieno gręžinio imamas „tuščias“ lauko mėginys aplinkos oro
įtakai nustatyti. Distiliuotas vanduo iš hermetiškai uždaryto butelio perpilamas
į atitinkamus mėginių indus mėginių ėmimo vietose;
d) mėginių serijai (10 mėginių) imamas vienas „tuščias“ kelionės mėginys.
Tai mėginio indas, laboratorijoje pripildytas beorganinio vandens (bidistiliato),
jei reikia  su atitinkamu konservantu, sandariai uždarytas ir  vežiojamas kartu su
mėginiais visą laiką, kol jie  imami. Mėginių indų negalima atidaryti nuo jų pa
ėmimo dienos iki atvežtus į laboratoriją ir  mėginių analizės pradžios;
e) mėginių serijai (10 mėginių) arba  imant užterštus mėginius, o paskui
mažiau užterštus mėginius turi būti imamas „tuščias“ įrangos mėginys. „Tuščias“
įrangos mėginys gaunamas perskalavus distiliuotu vandeniu prieš tai nuplautą
mėginių ėmimo įrangą. Jis parodo, ar  įranga  tinkamai išvalyta.
Pavyzdžius paimant pildyti protokolai ir  informacija apie  kontrolinius pa
vyzdžius saugoma  juos ėmusioje  organizacijoje  ir  naudojami (kartu su analizės
rezultatais) tyrimų ataskaitoje.

LABORATORINĖS PROCEDŪROS,
UŽTIKRINANČIOS ANALIZĖS PATIKIMUMĄ
IR DUOMENŲ KOKYBĖS KONTROLĘ
Laboratorinė kokybės kontrolė yra  būtina  siekiant užtikrinti pagrįstus analitinius
rezultatus. Blogai veikiantys prietaisai, analitiko klaidos kelia problemų, jei naudo
jami pasenę standartiniai tirpalai, kurias gali eliminuoti tinkamai parengtos analizės
patikimumo ir  kokybės užtikrinimo procedūros.
Lietuvos valstybinės ar  komercinės cheminės laboratorijos, atliekančios van
dens ar  grunto mėginių analizę, privalo turėti LR aplinkos ministerijos išduotą
leidimą atlikti tam tikros rūšies cheminę analizę arba  būti akredituotos įstatymų
nustatyta  tvarka. Pageidaujama, kad laboratorijos dalyvautų tarplaboratorinėse  ko
kybės kontrolės programose.
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Standartinės mėginių matavimo procedūros, užtikrinančios jų matavimo ko
kybę, turėtų būti nurodytos Kokybės vadove. Griežtai reglamentuotos ir  įteisintos,
jos tampa  kokybės užtikrinimo ir  kontrolės sistema.
Kokybės vadove  išdėstyta priemonių sistema  sudaroma  vadovaujantis LST
bandymų laboratorijų akreditavimo nuostatais SD 5.3:1993; LST EN 45001:1993;
LST EN 45002:1993; ISO/IES Guide  25:1990(E); EAL–G3 Vidiniai kokybės audi
tai vadovybinės analizės laboratorijose; EAL–G4 EURACHEM/WELAC chemijos
laboratorijų akreditavimas: 1993; ISO 5725–1:1994; ISO 5725–2:1994; ISO 5725–
3:1994; SD WECC DOC 19:1995 ir  kt.
Terminai, vartojami Kokybės vadove, turi atitikti pasiūlytus LST 1281:1993;
LST 1386:1995; ISO/IEC Guide  43–1:1996; Lietuvos aplinkos apsaugos ministeri
jos normatyvinius dokumentus: LAND 10–96:1996; LAND 20–96:1997; Lietuvos
higienos normas HN 48:1994; HN 60:1996.
Kokybės vadovas skiriamas personalui naudoti kasdien, kad būtų laikomasi
kokybės sistemos.
Užtikrinant efektyvią laboratorinių darbų kokybės kontrolę, dokumente  turė
tų būti numatyta:
griežtai laikytis dokumentuotų laboratorinių procedūrų, įskaitant tinkamą
instrumentų kalibravimą, darbą su standartiniais tirpalais, mėginių dublikatais ir 
pan;
dalyvauti anoniminiuose arba  tarplaboratoriniuose  tyrimuose;
Įrašyti, saugoti ir pateikti užsakovui tikslius laboratorinių tyrimų rezultatus
ir atitinkamus analitinius vykdymo parametrus.
Vandens analizės rezultatai prieš perduodant užsakovui turi būti pasirašyti
atsakingo už analizę asmens ir patvirtinti antspaudu. Toks analizės rezultatų įfor
minimas gali būti panaudotas iškilus teisminio nagrinėjimo būtinumui.
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TERMINŲ PAAIŠKINIMAS
Arealas –

užteršto vandens plotas apie  taršos židinį, kurio
forma priklauso nuo vandeningo horizonto pobū
džio ir  vietinių požeminio vandens srauto tėkmės
sąlygų.

Artezinis (spūdinis) vanduo –

požeminis vanduo, kuris, išgręžus gręžinį, pakyla 
virš vandeningo horizonto arba  net žemės pavir
šiaus.

Filtracijos koeficientas K –

dydis, charakterizuojantis požeminio vandens judė
jimo greitį m/parą.

Geriamojo vandens kokybė –

vandens savybių ir  sudėties charakteristika, rodanti
jo tinkamumą naudoti.

Gręžinio išvalymas –

užsistovėjusio gręžinyje  vandens pašalinimas prieš
imant vandens pavyzdžius.

Gręžinio filtras –

gręžinio konstrukcijos dalis, per  kurią požeminis
vanduo patenka  į gręžinį.

Gruntinio vandens paviršius –
(veidrodis)

vandens lygis, nustatytas gręžiniuose, išgręžtuose
gruntiniame vandeningame horizonte. Jis laikomas
apatine aeracijos zonos riba.

Gruntinis vandeningas horizontas –

viršutinis vandeningas horizontas, neužklotas kitais
sluoksniais, išskyrus aeracijos zoną. Slėgis vandens
paviršiuje yra lygus atmosferiniam.

Hidroizopjezių žemėlapis –

žemėlapis, kuriame  izolinijomis ar  kitais ženklais
parodytas vandeningo horizonto pjezometrinis pa
viršius.

Iškrovos sritis (zona) –

teritorija, kurioje  spūdinių vandeningų horizontų
vanduo kyla aukštyn iki gruntinio vandeningo
horizonto, per  kurį jis nuteka  į upes, išsilieja  šal
tiniais arba tiesiog išgaruoja.

Įsotinta zona –

žemės sluoksniai, kurių visos poros ir  tuštumos
užpildytos vandeniu. Viršutinė šios zonos riba yra 
gruntinio vandens paviršius.

Kapiliarinė juosta (zona) –

zona virš gruntinio vandens paviršiaus, kurioje
vanduo yra palaikomas kapiliarinėmis jėgomis.

Karstas –

reiškinys, atsirandantis požeminiam vandeniui tir
pinant karbonatines (gipsingas) uolienas. Karstinei
teritorijai būdingos požeminės tuštumos, paviršiaus
įgriuvos.

Kartografavimas –

geologinės, cheminės ar  geofizinės informacijos
pavaizdavimas žemėlapiuose.
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Kernas –

išgręžtas sukamuoju koloniniu būdu cilindrinis ne
suardytos uolienos pavyzdys.

Kokybės kontrolė –

vandens pavyzdžių ėmimo ir  jų analizės tvarka,
užtikrinanti duomenų kokybę. Ji apima  vandens
pavyzdžio ėmimo veiksmus ir periodinį laborato
rinės įrangos kalibravimą.

Konservatyvi medžiaga –

ištirpusi vandenyje  medžiaga, nereaguojanti su
vandeninga uoliena.

Lęšis –

riboto dydžio sluoksnis, apsuptas kitokios sudėties
uolienų, dažnai plonėjantis nuo centro į pakraš
čius.

Litologija, litologinis –

uolienos sudėties aprašymo sistema. Dažnai vartoja
mas kaip  bendrinis sluoksnio sudėties sinonimas.

Migracija –

cheminių medžiagų, bakterijų ir  dujų judėjimas
požeminiame  vandenyje arba aeracijos zonoje.

Mitybos sritis (zona) –

vietovė, kurioje požeminio vandens lygių skirtumas
sudaro sąlygas kritulių infiltracijai per  gruntinį van
denį į gilesnius spūdinius vandeningus horizontus.
Ji žemės paviršiuje  dažnai sutampa  su aukštumų
rajonais.

Modelis –

konceptuali, matematinė ar fizinė realios gamti
nės ar  technologinės sistemos imitacijos sistema.
Modelio paskirtis – suprasti vykstančius sistemos
procesus.

Monitoringas –

sisteminis hidrogeologinių, hidrocheminių ar  geo
fizinių parametrų kitimų stebėjimas (programinė
priežiūra).

Neįsotinta zona (aeracijos zona) –

viršutinė geologinio pjūvio dalis tarp  žemės pa
viršiaus ir gruntinio vandens paviršiaus, kurioje
esančio vandens slėgis yra  mažesnis už atmosferinį.
Dalis porų šioje  zonoje  užpildyta  oru ar  kitomis
dujomis.

Pavyzdys –

analizuojamoji medžiaga, paruošta  siųsti į laborato
riją ir  skirta atlikti oficialų tyrimą ar  nustatymą.

Pjezometrinis lygis (paviršius) –

aukštis virš jūros lygio, iki kurio pakyla požeminio
vandens lygis gręžinyje.

Podirvio vanduo –

vanduo, susitelkęs aeracijos zonoje ant sporadiš
kai paplitusio nelaidaus vandeniui sluoksnio ar
linzės.

Poringumas (bendras) –

uolienos porų tūrio ir  viso uolienos tūrio santy
kis.

Poringumas (efektyvus) –

dalis bendro poringumo, apimanti tik tarpusavyje be
sijungiančias poras, kuriomis gali judėti vanduo.
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Požeminio vandens ištekliai –

atitinkamos kokybės požeminis vanduo, kuris yra 
arba ateityje  gali būti panaudotas visuomenės po
reikiams tenkinti.

Požeminė vandenskyra –

požeminio vandens pjezometrinio lygio iškiluma,
skirianti požeminio vandens baseinus. Požeminė
vandenspara  susidaro vandenvietės įtakos zonoje 
ir atskiria  dalį srauto, patenkančio į vandenvietę.

Požeminio vandens srautas –

vandens judėjimas vandeningos uolienos poromis
ir plyšiais.

Rodiklis (analitė) –

vandens (grunto) pavyzdyje  tyrimų nustatomas
komponentas (mikrobiologinis, cheminis, fizinis).

Stebėjimo (monitoringo) gręžinys –

gręžinys vandens lygiui matuoti ar  imti požeminio
vandens pavyzdžius.

Teršimas –

išmetimas į orą, gruntą ar  vandenį žalingų žmo
gaus organizmui cheminių, organinių, radioaktyvių
medžiagų bei mikroorganizmų ir  bakterijų.

Teršiančios medžiagos (teršalai) –

bet kokios kilmės medžiagos, įskaitant mikroorga
nizmus, jų toksinus, trąšas, pesticidus, jų sudeda
mąsias dalis ar  skilimo produktus, radioaktyvius
izotopus ir  kt., kurios būdamos vandenyje  gali
bloginti jo kokybę. Geriamajame  vandenyje  gali
turėti neigiamų padarinių žmonių sveikatai.

Tėkmės linija –

požeminio vandens tekėjimo kryptį rodanti linija.

Tikrasis tėkmės greitis –

vandens dalelių judėjimo greitis vandeningame 
horizonte, priklausantis nuo filtracijos koeficiento,
srauto polinkio ir efektyvaus uolienos poringu
mo.

Vandeningas horizontas –

smėlio ar plyšiuotų bei kaverningų uolienų sluoksnis
žemės gelmėse, užpildytas judančiu vandeniu.

Vandens pralaidumo (laidumo)
koeficientas Km

–

vandens tūris, kuris pereina per  1 m pločio van
deningo horizonto juostą ir  matuojamas cm2/sek.
(m2/p).

Vandenspara –

mažai arba  labai mažai laidus vandeniui sluoks
nis, iš viršaus ar apačios ribojantis vandeningą
horizontą.

Vertikalus srūvis (pertekėjimas) –

vandens tekėjimas iš vieno vandeningo horizonto
į kitą per  skiriančias vandensparas.
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A PRIEDAS
GRUNTO (DIRVOŽEMIO) IR DUGNO NUOSĖDŲ
GEOCHEMINIŲ MĖGINIŲ ĖMIMAS
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Grunto geocheminiai tyrimai gali būti labai vertingi požeminio vandens monito
ringo duomenų interpretacijai. Kaip pagalbinė požeminio vandens monitoringo
procedūra, jie  gali būti taikomi praktiškai visais monitoringo lygiais. Tačiau ypač
informatyvūs jie  gali būti požeminio vandens taršos židiniuose.
Šiame  darbe pabrėžiami grunto mėginių vietų parinkimo ir  jų ėmimo tech
nologijos metodiniai aspektai.

1. Viršutinio dirvožemio (grunto)
sluoksnio geocheminiai tyrimai
Viršutinis dirvožemio horizontas (Ao, Aa, A1) ir  viršutinis technogeninio grunto
sluoksnis – universaliausia, patogiausia  ir  viena  iš informatyviausių ekologiniųgeocheminių litosferos tyrimų terpė. Viena, jis yra  svarbus technogeninės taršos
deponentas, kita vertus, – antrinis taršos emisijos šaltinis augalams ir gruntiniam
vandeniui.
Mėginių ėmimo vietų išdėstymas

Tiriama  teritorija  kartografuojama  tolygiu skirtingo detalumo tinkleliu. Mėginių iš
dėstymo tankis priklauso nuo kartografavimo mastelio ir  turi būti toks, kad geoche
miniame  žemėlapyje  charakterizuotų ne  didesnį kaip  1 cm2 plotą (1 lentelė).
1 lentelė. Geocheminių mėginių išdėstymo reikalavimai
Kartografavimo
mastelis

Mėginių
tinklelio
kraštinės
ilgis

„Voko“
kraštinės
ilgis

Technogeninės
apkrovos
intensyvumas

1 : 1 000

10 m

1m

Itin intensyvi

1 : 10 000

100 m

10 m

Intensyvi

1 : 25 000

250 m

25 m

Vidutinė

1 : 50 000

500 m

50 m

Silpna

1 : 100 000

1 km

100 m

Itin silpna

1 : 200 000

2 km

200 m

Itin silpna

1 : 500 000

5 km

500 m

Itin silpna

Kartografuojamos
teritorijos
pobūdis
Pramonės įmonės, sąvartynai
Įmonių sanitarinės zonos
Kaimo ir  miesto gyvenvietės
Gyvenviečių įtakos zonos
Žemės ūkio ir  miškų naudmenos
Apskritis, regionas
Šalies teritorija

Itin silpnos technogeninės apkrovos zonoje, esant mažai kaičioms geoche
minėms sąlygoms (vienoda  dirvožemio sudėtis, tas pats žemėnaudos pobūdis),
mėginių kiekis ir  išdėstymas gali būti optimizuotas, t. y. išretintas kartografavimo
tinklelis. Svarbiausia, kad būtų suformuotos statistiškai patikimos (100±10 vnt.)
geochemiškai homogeniškų (pagal mechaninę sudėtį, žemėnaudą ir pan.) mėginių
imtys. Mėginiai imami minimaliai technogeniškai pažeistuose  kraštovaizdžiuose,
siekiant išvengti galimos transporto, pramonės ir  žemės ūkio objektų įtakos.
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Vidutinės ir  silpnos technogeninės apkrovos zonos (kaimai, stambesnės gyven
vietės)   dažnai kartografuojami profiliais, mėginius išdėstant pagal ilgąją objekto
ašį ir  vieną ar  kelias skersines ašis. Optimali mėginių imtis – 10±3 vnt.
Kartografuojant intensyvios ir  itin intensyvios technogeninės apkrovos zo
nas (įmonių teritorijas, sąvartynus) dėl pastatų, asfaltuotos ir  betoninės dangos
dažniausiai neįmanoma  laikytis taisyklingo tinklelio. Tokiu atveju mėginiai renka
mi želdinių ir  vejų zonose, kiek įmanoma  tolygiau padengiant tiriamą teritoriją,
išskiriant vizualiai pastebimus taršos židinius ir  taršos nuoplovą iš jų, surenkant
statistiškai patikimą imtį (ne  mažiau kaip  30±3 vnt. kartografuojamam objektui).
Siekiant nustatyti taršos specifiką tokiuose  objektuose, papildomai tiriamos ir  kitos
terpės: cechų dulkės, dulkės iš ventiliacinių sistemų ir pan.
Mėginių homogeniškumo ir reprezentatyvumo kontrolei analogiškomis geo
loginėmis ir  geocheminėmis sąlygomis imami mėginiai dublikatai (3–6 proc. visų
mėginių).
Mėginių ėmimas

Dirvožemio mėginiai paprastai imami nerūdijančio nedažyto plieno kastuvėliu „voko“
principu iš penkių ir  daugiau taškų. „Voko“ kraštinių ilgis priklauso nuo kartogra
favimo mastelio (1 lentelė), o taškų skaičius nuo užterštumo lygio. Esant itin kai
čioms geocheminėms sąlygoms (įmonių, sąvartynų teritorijos) mėginys formuojamas
7–10 taškų, neužterštuose plotuose pakanka  5 taškų. Pašalinamos augalų šaknys,
akmenukai ir kitos stambios
organinės ir  mineralinės prie
maišos, miškuose – viršutinis
neperpuvęs paklotės sluoksnis.
Mėginio svoris 1–2 kg.
Kai reikia  skaičiuoti tech
nogeninę apkrovą (teršiančių
elementų ar junginių kiekį į plo
to ar  tūrio vienetą), mėginius
patogu rinkti specialiu plieniniu
cilindro formos žinomo sker
smens rinktuvu. Atliekant taršos
lakiais produktais tyrimus, mėgi
niai renkami stikliniais ar vien
kartiniais polietileniniais (vidus
padengtas teflonu) žinomo tūrio
indais, kiek įmanoma  vengiant
sąlyčio su oru. (1 pav.)
1 pav. Dirvožemio mėginio ėmimas lakių
produktų analizei stikliniu indu
38

Mėginiai renkami į vienkartinius medžiaginius (M), specialius Kraft tipo mai
šelius (K), hermetišką polietileninę (P) ar  stiklinę (S) tarą priklausomai nuo analizės
rūšies ir  kuo skubiau analizuojami (2 lentelė). Mėginio numeris ryškiai ir aiškiai
užrašomas ant maišelio ar  indo nenuplaunamu, chemiškai inertišku rašikliu.
2 lentelė. Geocheminių mėginių saugojimo iki analizės reikalavimai
Analizuojami parametrai	
Saugojimo tara	
			

Maksimali 		
saugojimo trukmė

pH

M, K, P, S

14 parų

NO–2 – dirvožemio ištraukoje

P, S

2 paros

NH4+, NO32-, SO42-, S2-, PO43-, Corg– ištraukoje

P, S

28 paros

Alyva  ir  tepalai

S

28 paros

Cr6+

P, S

2 paros

Hg, cianidai

P, S, tefloninė

28 paros

Kiti metalai

M, K, P, S

6 mėnesiai

Nitroaromatiniai, chlorinti angliavandeniliai

S, tefloninė

7 paros

Nitroaminai, izoforonas

S, tefloninė

7 paros

Fenoliai, halogeneteriai

S, tefloninė

7 paros

Policikliniai aromatiniai angliavandeniai

S, tefloninė

7 paros

Porg

S

2 paros

Ortofosfatai

P, S

2 paros

Fenoliai

S

2 paros

Pesticidai

S, tefloninė

7 paros

Akrilnitratas ir akroleinas

S, tefloninė

3 paros

Chlorinti organiniai junginiai

S, tefloninė

7 paros

Karbocikliniai ir aromatiniai junginiai

S, tefloninė

14 parų

Metalai:

Ekstraguojami organiniai junginiai:

Lakūs organiniai junginiai:
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Mėginių dokumentavimas

Atitinkamo mastelio žemėlapyje  tiksliai fiksuojama  mėginio ėmimo vieta, jo nume
ris. Užpildoma  mėginio anketa. Anketos forma  ir  turinys gali kisti priklausomai
nuo geocheminio kartografavimo tikslų (2 pav.). Reikalaujama, kad anketoje  būtų
pažymėta:
  mėginio numeris (projekto pavadinimas);
  mėginio geografinės koordinatės (administracinis rajonas, topografinio
žemėlapio Nr.);
  paėmimo data, (įstaiga, asmuo, pareigos); ir  būtina  nurodyti:
  mėginio požymiai – mechaninė (granuliometrinė) sudėtis;
  kraštovaizdžio (iš kurio jis paimtas) požymiai, galintys turėti įtakos che
minių parametrų pasiskirstymui – reljefas (migracinio nuolydžio kampas), drėki
nimo pobūdis, žemėnauda, vizualiai stebimos taršos pobūdis (buitinė, agrogeninė,
pramoninė) (2 pav.).

2. Aeracijos zonos geocheminiai tyrimai
Tiriant vertikalią elementų-teršalų migraciją į gruntinį vandenį ar  natūralų elementų
persiskirstymą veikiant dirvodaros procesams, mėginiai imami ir  iš kitų dirvožemio
genetinių horizontų bei dirvodarinių uolienų taikant kasimo ar  gręžimo metodus.
Kasinių (gręžinių) vietų išdėstymas

Taršos objektuose  kasinių (gręžinių) vietos parenkamos atlikus viršutinio dirvožemio
sluoksnio kartografavimą. Tyrimai vykdomi labiausiai užterštose  vietose, hipsomet
riškai žemiau jų, t. y. spėjamo teršalų sklidimo kryptimi, bei pažemėjimuose, kur 
numanomas teršalų kaupimasis, ir  gilesniuose  dirvožemio sluoksniuose.
Tiriant natūralių dirvožemių aeracijos zoną, kasinių (gręžinių) vietos papras
tai parenkamos tipingose  kraštovaizdžio sistemose.
Mėginių ėmimas

Kasiniai. Nedažytu kastuvu iškasama reikiamo gylio (~1,5 m, pasiekiant dirvoda
rines uolienas) duobė. Priekinė sienelė nuvaloma, nufotografuojama. Nespalvoto
plastiko šaukštu iš skirtingų genetinių horizontų paimami mėginiai. Priklausomai
nuo analizės rūšies mėginiai renkami į atitinkamą tarą ir  kuo skubiau pateikiami
tirti (2 lentelė). Kadangi genetiniams horizontams išskirti reikia  specialios kvalifi
kacijos, mėginiai gali būti imami paprasčiau – kas 10 cm. 10% HCl tirpalu nu
statomas karbonatų išplovimo gylis. Kasinys ir  kiekvienas mėginys detaliai aprašo
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(Projekto pavadinimas, tyrimų objektas)

(Geocheminius tyrimus atliekančios organizacijos pavadinimas)
Mėginio Nr.________________ X__________________ Y______________    Data____________________
Topografinis lapas_________________________________________________________________________
Vietovė__________________________________________________________________________________
(rajonas, artimiausia  gyvenvietė)

Zona:
□ foninė
□ selitebinė
□ urbanizuota
□ gamybinė žemės ūkio
□ gamybinė pramonės
Reljefas:
□ lygumų aikštelė
□ kalvos viršūnė
□ kalvos šlaitas
□ kalvos papėdė
Gylis, m
□ 0,0
□ 0,0–0,1
□ 0,1–0,25
□ 0,25–0,5
□ 0,5–1,0
□ 1,0–1,5

□

>1,5

Mechaninė sudėtis:
□ žvyras
□ smėlis
□ priesmėlis
□ priemolis
□ molis
□ durpė
□ puveninga  velėna
□ technogeninis gruntas
_____________________tipas
Drėkinimas:
□ eliuvinis
□ nepilnas eliuvinis su deliuvine nuoplova
□ padidėjęs eliuvinis su deliuviniu suplovimu
□ apsemiamasis deliuviniuose plotuose
□ užliejamasis hidromorfiniuose plotuose
□ laikinas hidromorfinis

□ pastovus hidromorfinis
Žemėnauda:

□ pušynas
□ eglynas
□ mišrus miškas
□ beržynas
□ alksnynas
□ krūmai
□ žemapelkė
□ aukštapelkė

□
□
□
□
□
□
□

natūrali pieva
kultūrinė pieva
užliejama pieva
dirbamas laukas
sodas
selitebiniai želdiniai
technogeninė dykra

   ___________________________

Taršos pobūdis, atstumas iki taršos šaltinio____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Mėginį paėmė:__________________________________________________________________________

2 pav. Geocheminio mėginio iš viršutinio dirvožemio sluoksnio anketa
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mas, pažymint išskirtų genetinių
horizontų ir  mėginių ėmimo gylį.
Trūkumas – ne  visada pasiekia
mas gruntinio vandens lygis.
Gręžiniai. Dažniausiai taiko
mas kalamasis ar pigesnis – šne
kinis gręžimas. Mėginiai imami
nespalvoto plastiko šaukštu ar
nedažytu nerūdijančio plieno
kastuvėliu nuo šneko sparnelio,
rūpestingai iš visų pusių nuvalant
pašalines priemaišas ir apnašas
kerno sąlyčio su metaliniu šneko
korpusu vietoje  (3 pav.). Nuolat
tikrinamas kerno karbonatingu
mas, stebimas vandeningo (-ų)
horizonto (-ų) gylis. Gręžinio ap
robavimo detalumas priklauso nuo
geocheminių sąlygų kaitos – kas
10 cm mėginiai imami viršutinia
me 1,5 m storio sluoksnyje ir apa
tiniame vandeningame horizonte
bei viršutinėje  vandensparos da
lyje. Tarpiniame  kerne  mėginiai
imami rečiau – pasikeitus kerno
litologijai, spalvai, karbonatingu
3 pav. Dirvožemio mėginio ėmimas nuo šneko
mui ar pan. Trūkumai – gręžimą
sudėtinga  taikyti itin teršiamose  įmonių teritorijose  dėl tankaus požeminio ir ant
žeminio komunikacijų tinklo, puriose  uolienose  sudėtinga atsargiai paimti mėginį
(persistumia  mėginio gylis, iškeliamas per  mažas mėginio kiekis).
Mėginio dokumentavimas

Analogiškas kaip  ir atliekant viršutinio dirvožemio sluoksnio kartografavimą. Pa
pildomai būtina anketuoti:
1) mėginio ėmimo gylį;
2) mėginio požymius:
skeleto (frakcija  > 2 mm) kiekį,
spalvą (pagal Munsell skales),
karbonatų putojimo intensyvumą (silpnas, intensyvus, itin intensyvus),
stambias priemaišas (gamtines ir antropogenines);
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3) kraštovaizdžio požymius:
genetinių horizontų gylį ir požymius (nujaurėjimas, lesivažas, pavir
šinis užmirkimas, glėjėjimas, konkrecijų susidarymas, dūlėjimo laipsnis ir  t. t.),
vandeningo horizonto gylį,
dirvodaros nepaveiktų kvartero ar holoceno nuogulų litologines ypa
tybes (struktūra, tekstūra, spalva, suslūgimo laipsnis).

3. Dugno nuosėdų geocheminiai tyrimai
Upių ir  kitų paviršinių vandens telkinių baseinų ribos paprastai sutampa  su na
tūralių tam tikros hierarchijos kraštovaizdžių ribomis, todėl jų dugno nuosėdų
cheminė sudėtis parodo viso baseino geocheminius ypatumus. Be  to, smulkiadis
persinė dugno nuosėdų dalis, pasižyminti dideliu sorbciniu imlumu, labai gerai
apibūdina  cheminius technogeninius pokyčius žemiau taršos židinio. Todėl dugno
nuosėdų tyrimas leidžia  sumažinti (kartu ir atpiginti) geocheminių tyrimų apimtį
nepakenkiant jų tikslumui. Tiriamos upių ir ežerų dugno nuosėdos.
Mėginių ėmimo vietų išdėstymas

Tyrimų detalumas priklauso nuo kartografavimo tikslų ir  mastelio bei vandens
telkinių tinklo tankumo ir  jų morfologijos. Paprastai mėginių ėmimo vietos paren
kamos laikantis reguliaraus tinklelio, dabar  vis dažniau remiamasi drenažo baseinų
principu (FOREGS Geochemical Mapping. Field Manual, 1998).
Silpnai ir  itin silpnai technogeniškai teršiamuose  kraštovaizdžiuose  mėgi
nių ėmimo vietos parenkamos preliminariai išskirtuose atitinkamo dydžio upių
baseinuose  laikantis tolygumo principo. Žemupiuose  mėginiai, charakterizuojantys
viso išskirto baseino geocheminę situaciją, renkami toje  intako vagos atkarpoje,
kuri hipsometriškai atitinka pagrindinės upės pirmą viršsalpinę terasą, siekiant
išvengti pastarosios potvynio nešmenų cheminės sudėties įtakos. Vidurupiuose  ir 
aukštupiuose  mėginių vietos išdėstomos atsižvelgiant į ten esamų hidrodinaminių
ir  geocheminių barjerų pobūdį.
Dėl ežerų pasiskirstymo teritorinio netolygumo jų dugno nuosėdos tiriamos
rečiau, suskirstant ežerus į tarpusavyje palyginamas grupes pagal maitinimo ir  se
dimentacijos pobūdį. Ežerų dugno nuosėdų mėginiai renkami intakų įtakos zonoje 
ir  duburio išilginiame profilyje  (ar  keliuose, jei ežero konfigūracija  sudėtinga), ne 
litoralės zonoje. Kiekvienas ežeras apibūdinamas ne  mažiau kaip  10 mėginių.
Stipriai ir  itin stipriai teršiamuose  objektuose  stovinčio ir  tekančio vandens
telkinių dugno nuosėdos renkamos atkarpose aukščiau taršos šaltinių (buitinių ir 
pramoninių skystų atliekų sėsdintuvų ir  išleistuvų, melioracinių drenų), pačiame  tar
šos šaltinyje  ir  žemiau jų, siekiant išsiaiškinti taršos pobūdį ir pasklidimo arealą.
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Mėginių ėmimas

Upių dugno organinių nuosėdų mėginiai renkami vasaros pabaigoje, nukritus
vandens lygiui. Mėginys formuojamas 1–500 m atkarpoje  (priklausomai nuo kar
tografavimo mastelio, 1 lentelė), 5–10 taškų, upės užutekiuose, sąnašavimo vietose,
vengiant terigeninės medžiagos priemaišų. Dumblas renkamas į specialiai paruoštą
polietileninį indą (prieš tai rūpestingai išskalautą upės vandeniu), homogenizuoja
mas, matuojama pH ir  Eh  (neturint ekspresaparatūros, tai atliekama  vėliau, bet
būtinai mėginio paėmimo dieną). Pašalinus augalų liekanas, stambia  nuolaužinę
medžiagą ir  kitas priemaišas, priklausomai nuo analizės rūšies mėginiai sudedami
į atitinkamą sužymėtą tarą (žr. 2 lentelę).
Upių dugno mineralinių nuosėdų mėginio formavimo metodika analogiška 
organinių nuosėdų metodikai. Kadangi analizei pateikiama  frakcija  < 0,1 mm, tai
komas šlapio (ar  sauso) sijojimo metodas (FOREGS Geochemical Mapping. Field
Manual, 1998). Šlapiam sijojimui paruošiamas sietų komplektas, susidedantis iš:
viršutinio – Ø 2 mm; vidurinio – Ø 0,15 mm; apačioje  tvirtinama  medinė (po
lietileninė) gelda. Abiejų sietų karkasas – medinis (polietileninis), tinklas – nai
loninis. Abu sietai ir  gelda prieš juos įtvirtinant kruopščiai išskalaujami upės ar 
ežero vandenyje.
Nuosėdos, suneštos upės sėkliuose, nuėmus viršutinį oksiduotą sluoksnį, se
miamos nedažytu nerūdijančiu kastuvu. Jos kraunamos į viršutinį sietą jį atsargiai
pamaišant ir patrinant. Nuėmus viršutinį sietą, viduriniame  siete  susikaupusi masė
lėtai trinama, maišoma, pamažu nuspaudžiant į apatinę geldą. Apatinėje  geldoje 
susikaupusi suspensija paliekama  nusistovėti 20–25 minutes, paskui paviršinis
vanduo lėtai ir atsargiai nupilamas, likusios nuosėdos perkeliamos į atitinkamą
tarą, užrašomas mėginio numeris. Mėginiai transportuojami plastikinėse  dėžėse 
vertikalioje padėtyje, kad neištekėtų.
Ežerų dugno nuosėdų mėginiai renkami vasarą iš valties specialiais semtu
vais (4 pav.) ar  žiemą nuo ledo cilindriniais gruntotraukiais ar  durpių grąžtais (5
pav.) (ISO 567–12). Pastarasis būdas, kai paimama  nesuardyta  stratifikuota  dumblo
kolonėlė, taikomas atliekant paleogeografinius ar  kitus specialius tyrimus.
Pastaba. Pirminis visų rūšių dugno nuosėdų mėginio svoris 1–1,5 kg. Sie
kiant pristabdyti smulkiadispersinės medžiagos koaguliaciją ir cheminių parametrų
pasikeitimą, mėginiai transportuojami ir saugomi stiklo taroje žemesnėje nei 4oC
temperatūroje (ISO 5667–1). Jei saugoma ilgiau nei mėnesį, temperatūra pažemi
nama iki 0oC. Reikalavimas ypač aktualus tiriant teršimą organiniais junginiais.
Mėginio dokumentavimas

Analogiškas kaip atliekant dirvožemio geocheminį kartografavimą. Atitinkamo mąste
lio žemėlapyje  tiksliai fiksuojama  mėginio ėmimo vieta, jo numeris. Užpildoma 
mėginio anketa. Anketos forma  ir  turinys gali kisti priklausomai nuo geocheminio
kartografavimo tikslų (žr. 2 pav.). Anketoje  būtina  nurodyti:
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mėginio požymius – nuosėdų tipą (žvirgždingos, smėlingos, molingos,
aleuritingos, durpingos, karbonatingos, sapropelingos);
 hidrografines sąlygas – vandens lygį (aukštas, normalus, žemas), srovės
greitį (lėtas, vidutinis, sraunus);
upės baseino dydį ir  geologinius-geomorfologinius bruožus (drenuojamų
nuosėdų granuliometrinę sudėtį ir  kilmę);
 ežero duburio kilmę ir pratakumo pobūdį (ledo guolio, rininiai, termo
karstiniai, karstiniai, senvagių ir pratakūs, nenuotakūs, vandenskyriniai, aklieji);
 ežero išsivystymo pobūdis (distrofinis, oligotrofinis, mezotrofinis, eutro
finis);
meteorologines sąlygas (lietaus intensyvumas, vėjo stiprumas, vyraujan
čių vėjų kryptis);
sedimentacines sąlygas (sąnašavimas, šlaitinė erozija);
vandens augaliją (makrofitai, mezofitai).

4 pav. Durpių (sapropelio) grąžtas
stratifikuotai dumblo kolonėlei paimti

5 pav. Semtuvas dugno nuosėdų
mėginiams
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B PRIEDAS
GEOFIZINIŲ TYRIMO metodų TAIKYMO
REKOMENDACIJOS
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Geofizinius tyrimo metodus (GTM) hidrogeologinio monitoringo tikslams galima 
taikyti praktiškai visomis stadijomis, tačiau pagal jų taikymo eiliškumą skirtinos trys
svarbiausios fazės: pirma  – monitoringo gręžinių vietos parinkimas, antra – išgręžto
gręžinio tyrimai ir  trečia  – režimo stebėjimai.
Taikomų GTM kompleksas ir  mastas taršos objektų hidrogeologinio monitoringo
aikštelėse priklauso nuo geologinių ir hidrogeologinių sąlygų. Struktūriniai teritorijos
ypatumai, laidžių ir  nelaidžių vandeniui sluoksnių santykis, litologinė uolienų sudėtis,
aeracijos zonos storis ir  daugelis kitų veiksnių lemia  geofizinių tyrimų geologinį
ir ekonominį efektyvumą. Ne  mažiau svarbu ir  tyrimų teritorijos topografinė ir  ur
banistinė situacija: praeinamumas, apželdinimas, kelių bei komunikacijų tinklas ir 
pan., todėl sudarant tyrimų projektą tai būtina  įvertinti. Toliau pateikiami kai kurie 
dažniausiai pasitaikantys uždaviniai, kuriems spręsti galima pasitelkti antžeminius
ar  gręžinių geofizinius tyrimo metodus. Ypatingos karstinio rajono geologinės ir 
hidrogeologinės sąlygos. Čia  geofizinių metodų taikymo galimybės kiek kitokios ir 
labiau specifinės nei mažiau sudėtingos sąrangos rajonuose.
Monitoringo gręžinių vietos parinkimas

Nuo tinkamai parinktos gręžinio vietos labai priklauso būsimo monitoringo efek
tyvumas. Neištirtoje  vietovėje pasirinkti gręžinio vietą iš tikro problemiška, todėl
GTM čia ypač svarbūs. Geofiziniai tyrimo metodai taikomi:
įvertinti geologinę struktūrą, sluoksnių litologiją ir požeminio vandens slūg
sojimo sąlygas;
nustatyti gruntinio vandens tekėjimo kryptį ir  greitį.
Pirmos grupės uždaviniams spręsti, kaip rodo kitų šalių praktika  (Ogil’vi,
1990; Haeni, 1995) sėkmingiausiai gali būti taikomi elektriniai ir  seisminiai ty
rimo metodai, tačiau jų efektyvumas skirtingomis geologinėmis sąlygomis nėra 
vienodas (1 lentelė).
1 lentelė. Geofiziniai metodai, taikomi geologinėms struktūroms įvertinti
Pjūvio litologija	Aeracijos zonos storis, m

Geofiziniai metodai*

Silpnai molingi
gargždas–žvirgždas –
įvairiagrūdis smėlis

2–10
10–50

GR, ET, (ABM, VEZ, LBM)**
LBM, ABM, (ET, VEZ, DP)

Sluoksniuota smėlinga –
molinga storymė

2–10

ET, LBM, ABM, DP, (VEZ)

Moreniniai priemoliai,
priesmėliai, moliai	

2–50

ET, LBM, DP

* Geofizinių metodų sutrumpinti pavadinimai: ABM – atspindėtų seisminių bangų metodas; DP – dirb
tinė poliarizacija; LBM – lūžusių seisminių bangų metodas; ET – elektrinė tomografija; GR – georadaras; VEZ
– vertikalus elektrinis zondavimas;
** Skliaustuose nurodyti pagalbiniai tyrimo metodai.
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Smėlinguose pjūviuose elektrinių metodų taikymą riboja  labai sauso žvy
ro – gargždo – smėlio sluoksnis, kurio savitoji varža  viršija  5000 Ωm. Kai aeracijos
zonos storis neviršija  10 m, pagrindiniai tyrimo metodai turėtų būti georadaras ir 
atspindėtų seisminių bangų metodas. Ryškiausia riba pjūvyje  šiuo atveju yra  grunti
nio vandens lygis, kurį pereinant elektromagnetinės savybės keičiasi 10–100 kartų, o
seisminių bangų greitis nuo 150–500 m/s iki 1400–2000 m/s. Kitų pjūvyje esančių
ribų fiksavimas priklauso nuo fizinių savybių kontrasto: kuo kontrastas didesnis, tuo
didesnė tikimybė, kad riba  bus išskirta pagal geofizinius duomenis. Teigiama, kad
pjūvio atskirų sluoksnių ribą patikimai galima  išskirti, kai aukščiau ir  žemiau
slūgsančių sluoksnių fizinės savybės skiriasi ne  mažiau kaip  tris kartus (Applied
Geophysics, 1976). Gruntinio vandens slūgsojimo gyliui nustatyti lygiai sėkmingai
kaip  ir  georadarą galima  naudoti LBM, tačiau, kai aeracijos zonos storis nedidelis,
tai neefektyvu ekonominiu požiūriu. Jeigu gruntinis vanduo slūgso daugiau nei 10 m
gylyje, jo patikimai fiksacijai turi būti naudojamas LBM. Smėlinguose pjūviuose  grun
tinio vandens slūgsojimo gylio nustatymo paklaida praktiškai lygi nuliui.
Elektrinė tomografija požeminės struktūros tyrimams ir pjūvio litologiniam
skaidymui gali būti naudojama, kai elektrodų įžeminimo varžos neviršija  2000 Ω
(drėgnas smėlis – žvyras). Tyrimų detalumas priklauso nuo atstumo tarp  gretimų
elektrodų, o tyrimų gylis – nuo atstumo tarp  labiausiai nutolusių elektrodų, pvz.,
kai bendras linijos ilgis 100 m ir atstumas tarp elektrodų 2 m, tyrimų gylis bus
8–10 m, o vertikali skaida  1 m. Gruntinio vandens slūgsojimo gylį iš ET duo
menų galima patikimai nustatyti tik ypač palankiomis sąlygomis arba  jei tyrimų
teritorijoje yra  išgręžtas bent vienas gręžinys.
Smėlinguose–molinguose  sluoksniuotuose pjūviuose  tyrimų kompleksas privalo
būti išplėstas, kadangi šiuo atveju tokios pat tiek seisminės, tiek elektrinės savybės
gali būti būdingos skirtingoms geologiniu ir hidrogeologiniu požiūriu uolienoms.
Tyrimai georadaru nenaudingi dėl labai mažo tyrimų gylio (2–5 m). Gruntinio
vandens lygis geriausiai nustatomas iš LBM duomenų, tačiau jo gylio nustatymo
paklaida  didėja proporcingai molingų dalelių kiekiui, kadangi didėja  kapiliarinio
pakilimo zonos storis bei dalinio ir  visiško prisotinimo vandeniu zonų riba  darosi
neapibrėžta. Kai kuriais atvejais paklaidos nustatant molingų pjūvių gruntinio van
dens lygį gali siekti 2–3 m. Pagal ET tyrimų rezultatus galima  įvertinti bendrą
požemio struktūrą, tačiau išskirti atskirus skirtingos litologijos sluoksnius darosi
problemiška. Paprastai tyrimai šiuo metodu leidžia patikimai išskirti molingame 
pjūvyje  smėlingus sluoksnius ir  linzes, kurių storis didesnis nei metodo skiria
moji geba. Į tyrimo kompleksą įtraukus DP metodą gerokai sumažėja  geofizinių
duomenų nevienareikšmė interpretacija, kadangi molinguose  smėliuose poliarizaci
ja  daug intensyvesnė nei švariuose  smėliuose. Patirtis (Ogil’vi, 1990) rodo, kad
pagal kompleksinio parametro dydį, apskaičiuotą naudojant varžų ir poliarizacijos
metodų duomenis, galima atskirti priemolius nuo priesmėlių.
Gruntinio vandens tekėjimo krypčiai ir  greičiui nustatyti taikomi du metodai:
įelektrinto kūno (ekvipotencialių linijų) metodas (Ogil’vi, 1990) arba elektrinė to
mografija. Principinė galimybė spręsti tokį uždavinį pagrįsta  tuo, kad nevienodos
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mineralizacijos vanduo turi skirtingą savitą elektrinę varžą. Didėjant mineralizacijai,
kitoms sąlygoms esant tapačioms, vandens varža  mažėja.
Pirmas metodas taikomas, kai tiriamoje  teritorijoje  gruntinis vanduo slūgso
ne  didesniame  kaip  10 m gylyje, o aeracijos zonos uolienų elektrinių savybių
kaita  nėra  labai didelė. Antram metodui taikyti ribojimų praktiškai nėra.
Tokiems tyrimams būtina  turėti bent vieną gręžinį su įrengtu filtru. Gręžiny
je  gruntinis vanduo užsūdomas (paprastai naudojamas NaCl) ir  stebima, kaip per 
laiką elektrolitas plinta  skirtingomis kryptimis gruntinio vandens horizonte. Akivaiz
du, kad intensyviausia elektrolito migracija  bus vandens srauto tekėjimo kryptimi.
Eksperimento trukmė priklauso nuo vandeningo horizonto filtracinių savybių, ir 
tyrimų ciklas viename  gręžinyje  gali tęstis nuo 8–10 val. iki 2–3 parų.
Gręžinio geofiziniai tyrimai

Išgręžtame  grežinyje  GTM taikymas yra  labai platus – pradedant litologiniu pjūvio
skaidymu ir  baigiant filtracinių parametrų įvertinimu. Kadangi monitoringo gręži
niai paprastai negilūs, apsiribojama  minimaliu kompleksu tyrimų, kuriais remiantis
galima  įvertinti pjūvio litologinį skaidymą ir  išskirti vandeniui laidžius sluoksnius
bei vandensparas, tačiau padidinus tyrimų kompleksą galima  spręsti ir  sudėtinges
nius gilesnių gręžinių geofizinio tyrimo uždavinius (2 lentelė).
2 lentelė. Sprendžiami uždaviniai ir gręžinių geofiziniai tyrimo metodai
Uždaviniai
		
Litologinis skaidymas

Geofiziniai metodai*
Terigeninis pjūvis
Karbonatinis pjūvis
GM, VTV
GM, VTV

Litologinis skaidymas, vandeningų ir 
vandensparinių sluoksnių išskyrimas
ir  kokybinis įvertinimas (vienam gręžinyje)

GM, SP, VM
dviem skirtingo
ilgio zondais

Tas pats skirtinguose  gręžiniuose, bendros
vandens mineralizacijos įvertinimas

GM, SP, VM
dviem skirtingo
ilgio zondais,
RM, KV, TM

GM, SP, NGM (GGM)
GM, SP, NGM (NNM,
GGM), KV, RM, TM

Prisotinimo vandeniu (aeracijos zonoje),
FZM (IM), GM, NGM,
poringumo, atviro poringumo įvertinimas
GGM, AM, KV, RM, TM
		

FZM, GM, NGM
(NNM), GGM, AM,
KV, RM, TM

Filtracinių ir hidrodinaminių parametrų
įvertinimas

DM, KRZ, KV

DM, KRZ, KV

* Geofizinių gręžinių tyrimo metodų sutrumpinti pavadinimai (skliaustuose  nurodyti vienas kitą pakeičiantys
metodai):
1. Metodai, kuriuos galima  taikyti tik atvirame  gręžinyje: SP – savaiminių potencialų, VTV – vieno taško
varžos, VM – varžų, AM – akustinis, FZM – fokusuotos srovės zondo, KV – kavernometrija;
2. Metodai, kuriuos galima  taikyti tiek atvirame, tiek vamzdžiais   sutvirtintame  gręžinyje: GM – gama 
(natūralaus gama  spinduliavimo intensyvumo), NGM – neutroninis – gama, NNM – neutronų – neutroninis,
RZ – rezistyvimetrija, KRZ – kartotinė rezistyvimetrija, TM – termometrija, IM – indukcijos (tik plastmasi
niuose  vamzdžiuose).
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Įvairių geofizinių tyrimo metodų taikymo tinkamumas, atsižvelgiant į skir
tingos litologijos sluoksnius gręžinyje, parodytas 1 pav.

1 pav. Įvairių geofizinių metodų taikymo tinkamumas,
atsižvelgiant į gręžinyje esančius skirtingos litologijos sluoksnius
(pagal Borehole, 1990)
Geofizinių metodų pavadinimų santrumpos tokios pat kaip  ir  2 lentelėje

Kartais nesudėtinguose pjūviuose  teigiamų rezultatų galima  gauti pasirinkus ir 
mažesnės apimties tyrimų kompleksą, pvz., smėlingo–molingo pjūvio litologiniam
skaidymui įvertinti visiškai pakanka  vieno metodo – natūralaus gama  spinduliavi
mo intensyvumo matavimų (GM) duomenų.
Režimo stebėjimai

Jeigu dėl eksploatacijos monitoringo objekto požeminis vanduo teršiamas chemi
niais junginiais, dėl ko akivaizdžiai (daugiau nei 0,1 g/l) didėja  bendra  vandens
mineralizacija, šio proceso dinamikai stebėti dažniausiai naudojami elektriniai, tiek
antžeminiai, tiek gręžinių tyrimo metodai. Režimo stebėjimų pradžios taškas yra 
geofiziniai duomenys, gauti pradinėje  monitoringo stadijoje. Didėjanti mineralizacija 
sukelia  gruntinio vandens, kartu ir  jį talpinančios uolienos varžos mažėjimą. Dabar 
efektyviausias tokio proceso tyrimų metodas yra elektrinė tomografija. Kartotiniai per 
laiką matavimai išilgai tų pačių profilių nekeičiant nei tyrimų linijos tipo, nei jos
ilgio leidžia  stebėti, kaip plinta  taršos debesys vertikalia  ir horizontalia  kryptimis.
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ET duomenų apdorojimo ir  interpretavimo technika  leidžia  nustatyti varžų poky
čius, susijusius tik su fliuido varžų pokyčiais (2 pav.). Paveiksle  vaizduojama,
kiek procentais pasikeitė varža  žvyringo pjūvio aeracijos zonoje po dviejų valandų
išpylus 4 m3 vandens žemės paviršiuje. Matyti, kad beveik visame pjūvyje  varža 
sumažėjo, t. y. padidėjo drėgmės kiekis, išskyrus pjūvio kairėje, kur  fiksuojamas
varžų (drėgmės) deficitas, atsirandantis dėl to, kad didelio medžio šaknys susiurbė
visą drėgmės perteklių.
Gręžiniuose paprastai atliekama  kartotinė rezistyvimetrija.

2 pav. Santykiniai varžos pokyčiai pjūvyje po dviejų valandų,
išpylus 4 m3 vandens žemės paviršiuje
(pagal CAMPUS, 1995).

Labai svarbu organizuojant tokio pobūdžio tyrimus tinkamai parinkti stebėjimo
profilių vietą. Stacionarūs profiliai parenkami tiek išilgai, tiek skersai požeminio
vandens srauto linijų. Svarbu, kad objektą eksploatuojant išilgai tokių profilių nebūtų
atliekami kokie nors konstrukciniai darbai: vykdoma statyba, tiesiami privažiavimo
keliai ir pan., galintys padaryti ET tyrimus neįmanomus.
Drėgmės migracijos aeracijos zonoje  monitoringui dažniausiai taikomi die
lektriniai metodai (grunto dielektrinės skvarbos matavimai), mažiau branduoliniai,
terminiai ar elektriniai tyrimo metodai (Ogil’vi, 1990). Daugelis autorių pažymi
geofizinių metodų pranašumą stebint šį procesą, palyginti su tradiciniais inžineri
niais – geologiniais metodais, kadangi atliekant drėgmės migracijos monitoringą
geofiziniais metodais, be  didelių sąnaudų stebėjimus galima atlikti gana  dažnai,
antra  – matavimo metu tiriamas gerokai didesnis grunto tūris. Migracijai fiksuoti
per  visą aeracijos zoną įrengiamos specialios stacionarios girliandos, kurių eksplo
atacijos laikas – 10 metų ir  ilgiau (Chamrajev, 1979).
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C PRIEDAS
TIPINIS GRĘŽINIO PASO PAVYZDYS

52

53

Vieną užpildytą gręžinio paso egzempliorių su geofizinių (diagrafijos), cheminių,
hidrocheminių ir  kt. atliktų tyrimų duomenimis privalote  išsiųsti adresu:
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
S. Konarskio g. 35, 2600 Vilnius,   tel. 33 28 89,    Faks. 33 61 56
Pateikiamame  stebimojo gręžinio pase  turi būti užpildomi visi laukeliai išskyrus:
*** – Užpildo Lietuvos geologijos tarnybos Informacijos skyrius
**/** – Rekomenduojama  nustatyti
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D PRIEDAS
REKOMENDUOJAMA ŠULINIO (ŠALTINIO)
PASO FORMA
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Objektas____________________________________________

Objekto tipas_________________________

Numeris__________________________________
Koordinatės:     

Šiaurės platuma  ___o___’____” Rytų ilguma  ___o___’____”

Adresas________________________________________

Gatvė___________________________________

Savininkas ________________________________________________________________________________
Techniniai duomenys:
Gylis iki vandens	iki dugno	
Nuo rentinio viršaus
nuo rentinio viršaus
_______m
_______m

Altitudė
______m

Rentinio aukštis virš žemės paviršiaus ________m
Reljefas____________________________________

Žemėnauda  _________________________________

Geologinis pjūvis____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Šulinio (šaltinio) ekologinė būklė
Data_______________________ Būklė ________________________________________________________
_______________________

________________________________________________________

_______________________

________________________________________________________

_______________________

________________________________________________________

Šulinio (šaltinio) sanitarinės būklė
Data_______________________ Būklė ________________________________________________________
_______________________

________________________________________________________

_______________________

________________________________________________________

_______________________

________________________________________________________

_______________________

________________________________________________________

Artimiausi taršos šaltiniai
Atstumas nuo šaltinio

Šaltinio pobūdis

___________________m

_______________________________________________________________

___________________m

_______________________________________________________________

___________________m

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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E PRIEDAS
MĖGINIŲ KONSERVAVIMO BŪDAI
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Sušaldymas iki -20o C

P ar G

G

P

Kalcis

Organinė anglis

Chloridai

P ar G

		

Rūgštinimas iki pH<2, naudojant H2SO4, atšaldymas iki  
2–5o C bei saugojimas tamsoje

P ar G

Kalcis

              –

Rūgštinimas iki pH<2

              –

Žiūrėti: aliuminis

P ar BG

Kadmis

              –
Atšaldymas iki 2–5o C

P ar G

Bromidai ir bromo
junginiai

Boras ir boratai

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

1 mėnuo

1 mėnuo

1 savaitė

1 mėnuo

24 h

24 h

1 mėnuo

24 h

Atšaldymas iki 2–5o C ir
saugojimas tamsoje

Tam tikrais atvejais sušaldoma iki -20o C

Konservavimo būdas priklauso nuo
naudojamo analizės metodo.
Analizuoti kaip galima greičiau

Rūgštinimas (nenaudoti H2SO4) leidžia
nustatyti kalcį tame pačiame bandinyje
kartu su kitais metalais

Galima 48 h, bet reikia imtis atsargumo
priemonių, jei pralaidumas didesnis už  
70 mS/m

7

Tarptautinis
standartas

ISO 9297

ISO 8245

ISO 6059,
ISO 7980

ISO 6058

ISO 6058

ISO 9390

ISO 5815

ISO 6595

Mėginiai turi būti apsaugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių		

Nenaudoti H2SO4

P ar G (kai
BDS mažas,
geriau naudoti
stiklą)
P

BDS

bendras		

Aliuminis: ištirpęs*1

Žiūrėti: aliuminis

6

P ar BG

4

Baris

3

Pastabos

		
Arsenas
P ar G

P

2

Analizės
vieta

Maksimalus reko-  
menduojamas saugojimo laikas
(prieš analizę). Saugojimo  
periodas nenurodytas,
kai jis neturi reikšmės
5

Filtravimas mėginio ėmimo
Laboratorija
1 mėnuo
Ištirpęs ir suspenduotas aliuminis
vietoje ir filtrato rūgštinimas
nustatomas iš to paties mėginio
iki pH<2			
Rūgštinimas iki pH<2
Laboratorija
1 mėnuo		
Rūgštinimas iki pH<2
Laboratorija
1 mėnuo

1

		

      Analitė

Indo tipas;
  
P – polietilenas,
G – stiklas,
Konservavimo būdas
BG – borosili-		
katinis stiklas

MĖGINIŲ KONSERVAVIMO BŪDAI
(Lietuvos standarto LST ISO 5667–3. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas ištrauka)
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P ar G

Cianidai, bendri

Atšaldymas iki 2–5o C

Atšaldymas iki 2–5o C ir
saugojimas tamsoje

5

24 h

24 h

Stikliniai indai,
išplauti tirpikliais,
naudotinais
ekstrakcijai

Riebalai, nafta,
angliavandeniliai

Ekstrakcija vietoje, jei įmanoma
ir atšaldymas iki 2–5o C

           –
Laboratorija

G

P ar BG

Jodidai

Geležis (II)

Laboratorija
Laboratorija

24 h
1 mėnuo

Rūgštinimas iki pH<2,
Ėmimo vietoje
24 h
naudojant HCl ir pašalinant
ar laboratorijoje
atmosferos deguonį			

Atšaldymas iki 2–5o C
Šarminimas iki pH=11

24 h

Mėginiai turi būti apsaugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių

Rekomenduojama paėmus pavyzdį tuoj  
pat įdėti ekstrakcijos medžiagos, tinkamos
analizės   metodui arba ekstrakciją atlikti
vietoje (laikantis būtinų saugumo taisyklių)

1 mėnuo		

Konservavimo technika priklauso nuo naudojamo analizės metodo

Laboratorija

6

Pirmenybė teikiama nustatymui
ėmimo vietoje

1 mėnuo		
            –

5 dienos

24 h

Konservavimo technika priklauso nuo naudojamo analizės metodo

Žiūrėti: aliuminis

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija
Ėmimo vietoje

            –

Laboratorija

Žiūrėti: aliuminis

Žiūrėti: aliuminis

Sušaldymas iki –20o C

Rūgštinimas iki pH<2,
naudojant H2SO4

Atšaldymas iki 2–5 C ir
saugojimas tamsoje
o

4
Laboratorija

Sunkieji metalai
P ar BG
Žiūrėti: aliuminis
(išskyrus gyvsidabrį)				

P, bet ne PTFE

Fluoridai

Detergenai

3

Atšaldymas iki 2–5o C

P					
Žiūrėti: paviršiaus aktyviosios medžiagos

P ar BG

P

Varis

Cianidai
(lengvai atpalaiduojami)

P ar BG

Elektrinis laidumas

		

Spalva

P

P ar G
(kai ChDS
maþas, stiklui
teikiama pirme-    
nybė)

P ar BG

Kobaltas

ChDS

P ar BG

Chromas bendras

2

P ar BG

1

Chromas (VI)

ISO 8288

ISO 10359–1

ISO 6703–2

ISO 6703–1

ISO 8288

ISO 7888

ISO 7887

ISO 6060

ISO 8288

ISO 9174

7

60

P ar BG

P ar BG

P ar BG

BG

Švinas

Magnis

Manganas

Gyvsidabris, bendras

P ar G

Nitratai

G (išplautas
su tirpikliu)

G (išplautas
su tirpikliu)

Pesticidai,
organinis fosforas

Atšaldymas iki 2–5o C
ir saugojimas tamsoje

Atšaldymas iki 2–5o C ir
saugojimas tamsoje

Sušaldymas iki -20o C

P

Pesticidai,  
chloroorganiniai
junginiai

Rūgštinimas iki pH<2 su
H2SO4, atšaldymas iki 2–5o C,
saugojimas tamsoje

G

Deguonies fiksavimas vietoje ir
saugojimas tamsoje

G

Permanganatinė
oksidacija

              –

P ar G

Deguonis

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Ėmimo vietoje

Laboratorija

Filtravimas vietoje ir atšaldymas
iki 2–5o C

Ortofosfatai, ištirpę
B ar G
		

Laboratorija
(kiekyb.anal.)

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

4

Laboratorija

Atšaldymas iki 2–5o C

Atšaldymas iki 2–5o C

Vietoje filtravimas per membraną
0,45 µm ir atšaldymas iki 2–5o C

Rūgštinimas iki pH<2 ir
atšaldymas iki 2–5o C

Rūgštinimas iki pH<2, naudojant
HNO3 ir pridedant K2Cr2O7 [0,05%
(m/m) galutinės koncentracijos]

                                           

3

Atðaldymas iki 2–5oC

B ar G

G

Kvapas

Ortofosfatai, bendri

P ar G

Nitritai

		
		
		

P ar BG

Nikelis

		

2
P ar BG

1
Geležis, bendra

Analizuoti kaip galima greičiau.
Rūgštinimas atsižvelgiant į analizės metodą būtų gera konservavimo priemonė

Deguonis fiksuojamas priklausomai
nuo taikomo analizės metodo

               –

24 h

Ekstrakciją   pradėti pavyzdį paėmus, kaip
galima greičiau pageidautina per 24 h

   ISO 8467

   ISO 5813
   ISO 5814

   ISO 6878–1

   ISO 6777

   ISO 7890

   ISO 8288

   ISO 5666

   ISO 6333

   ISO 6059
   ISO 7980

   ISO 8288

7
   ISO 6332

Analizė turi būti atlikta kaip  
   ISO 6878–1
galima greičiau		

Analizė turi būti atlikta kaip
galima greičiau

Pirmenybė teikiama nustatymui vietoje
(kokybinė analizė)

Požeminiam ir paviršiniam vandeniui

Ypač atkreipti dėmesį į indų švarą

Žiūrėti: kalcis

Nenaudoti H2SO4

6

1 mėnuo		
24 h
Rekomenduojama paėmus pavyzdį  
tuoj pat įdėti ekstrakcijos medžiagos
arba ekstrakciją atlikti vietoje

2 dienos

Daugiausia   4 dienas

          –

24 h

24 h

6h

24 h

48 h

24 h

Žiūrėti: aliuminis

1 mėnuo

Žiūrėti: aliuminis

Žiūrėti: aliuminis

5
Žiūrėti: aliuminis
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P

Silikatai, ištirpę

P

P ar BG

                   

P ar G

Silikatai, bendri

Sidabras

Natris

Sulfatai

		

G ar BG

Selenas

Atšaldymas iki 2–5o C

Kaip ištirpę silikatai

Filtravimas vietoje ir rūgštinimas
iki pH<2, naudojant H2SO4
ir atšaldymas iki   2–5o C

Rūgštinimas iki pH<1, išskyrus
atvejus, kai yra selenidai. Jei yra,
šarminama iki pH>11 su Na OH

          _

P

Kalis

Laboratorija

Žiūrėti: kalis

Žiūrėti: aliuminis

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Atšaldymas iki 2–5o C ir
saugojimas tamsoje

Transportavimas žemesnėje nei
pradinė temperatūroje

Rūgštinimas iki pH<2 su   H2SO4
ir atšaldymas iki 2–5o C

BG

Ėmimo vietoje

4

           –

3

		
Fosforas,
B ar G
bendras

Fenoliai

2

P ar G

		

PH    

1
Analizė turi būti atlikta kaip galima
greičiau mėginį paėmus

6

1 savaitė

24 h

24 h

1 mėnuo

1 mėnuo

1 mėnuo

Nuotėkų vandenyje gali susidaryti sieros
vandenilis, todėl į mėginį įdėti vandenilio
peroksido. Mėginiams, kurių BDS yra
aukštas (>200 mg/l), vietoje jo pilama
hidrochlo ridinė rūgštis. Atkreipti dėmesį
į galimą pavojų, išsiskyrus sieros
vandeniliui

Nenaudoti HCl. Kai kurioms sidabro formoms stabilizuoti reikia cianido

Rūgštinimas leidžia analizuoti kalį tame
pačiame mėginyje kaip ir taikant kitus
metodus

Mėginiams imti ir saugoti naudoti
jodizuotus indus, jei tiriamos mažos
koncentracijos. Indas jodizuojamas taip:
į užplombuotą indą įdėjus keletą jodido
kristalų pakaitinama 60o C temperatūroje
8 h. Atkreipti dėmesį, kad jodas gali
patekti į mėginį ir gadinti analizę.
Dėl to prieš taikant šią konservavimo
techniką būtina specialisto konsultacija

6 h		
24 h
Ekstrakciją atlikti kaip galima greičiau

5

ISO 9280

ISO 9964–1
ISO 9964–3

ISO 9965

ISO 9964–2
ISO 9964–3

ISO 7875–2

7
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G

G

G

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos, katijoninės

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos, anijoninės

Paviršiaus aktyviosios
medžiagos, nejoninės

P ar G

P ar BG

Drumstumas

Cinkas

         –

Atšaldymas iki 2–5o C

          –

Įdėti 40% (V/V) formaldehido   
(gaunamas 1% (V/V) tirpalas,
atšaldyti iki 2–5o C ir mėginio indą
aklinai užpildyti

Rūgštinimas iki pH<2 naudojant
H2SO4 ir atšaldymas iki 2–5o C

Atšaldymas iki 2–5o C

Mėginius tuoj pat konservuoti
šarminant, jei būtina, į sodą
įdėjus cinko acetato

Mėginius konservuoti šarminant,
jei būtina, į sodą įdėjus cinko
acetato. Mėginio indas turi būti
pilnai pripildytas, kad neliktų oro

3

24 h

1 mėnuo

48 h

48 h

24 h

–

5

Žiūrėti: aliuminis

Laboratorija

24 h

6

Analizė turi būti atliekama kaip galima
greičiau ir geriau vietoje

Išplauti indą, kaip aprašyta ISO 7875–2.
Analizuoti kaip galima greičiau

Išplauti indą, kaip aprašyta ISO 7875–1.
Analizuoti, kaip galima greičiau

Išplauti indą, kaip aprašyta ISO 7875–1
ir ISO 7875–2. Analizuoti kaip galima
greičiau, siekiant išvengti adsorbcijos
ant indo sienelių, įdėti 5 mg/l nejoninių
paviršiaus aktyvių medžiagų

Stabilizuoti pagal atitinkamą tarptautinį
standartą

Analizuoti kaip galima greičiau.
Stabilizuoti pagal atitinkamą tarptautinį
standartą

Analizė turi būti atliekama kaip galima
greičiau ir geriau ėmimo vietoje

Žiūrėti: kalcis			
24 h

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

4

*1 – Ištirpęs: tai, kas lieka  mėginyje, perfiltravus jį per  0,45 µm porų dydžio filtrą

P ar G

Bendra ištirpusių
medžiagų koncentracija
(sausa liekana)

Bendras kietumas

P ar G

P ar G

Sulfidai
(lengvai išlaisvinami)

Suspenduotos
medžiagos ir nuosėdos

P ar G

2

Sulfidai

1

ISO 8288

ISO 7027

ISO 7875–2

ISO 7875–1

7

F PRIEDAS
ŪKIO SUBJEKTŲ
POŽEMINIO VANDENS
MONITORINGO VYKDYMO TVARKA
(Valstybės žinios, 1999 m., Nr. 54)
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Bendros nuostatos

1.
Ši tvarka parengta, remiantis LR Aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio
4 punktu, 12 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 5 punktu, LR Aplinkos apsaugos
įstatymo 25 straipsniu, LR Žemės gelmių įstatymo III skirsnio ir  Žemės gelmių
registro nuostatomis.
2.
Ši tvarka privaloma  visiems ūkio subjektams, kurių ūkinė veikla  gali turėti
įtakos požeminio vandens išteklių kiekio ir  jų kokybės pokyčiams. Ūkinės veiklos
pobūdį ir  subjektų, privalančių vykdyti požeminio vandens monitoringą, sąrašą
reglamentuoja  „Gamtos išteklių naudojimo leidimų ir  gamtos išteklių naudojimo
limitų bei išleidžiamų į aplinką teršalų normatyvų nustatymo taisyklės“.
3.
Privalomas požeminio vandens monitoringo vykdymas įrašomas „Gamtos
išteklių naudojimo leidime“ visiems ūkio subjektams, kurių veiklos pobūdis kelia 
grėsmę požeminio vandens ištekliams, vadovaujantis „Gamtos išteklių naudojimo
leidimų ir  gamtos išteklių naudojimo limitų bei išleidžiamų į aplinką teršalų
normatyvų nustatymo taisyklėmis“.
4.
Ūkio subjekto požeminio vandens monitoringas finansuojamas juridinių ir 
fizinių asmenų lėšomis ir  vykdomas pagal Lietuvos geologijos tarnybos metodines
rekomendacijas „Požeminis vanduo. Metodinės rekomendacijos“.
I. Monitoringo programa

5.
Ūkio subjektas požeminio vandens monitoringą turi vykdyti pagal moni
toringo programą. Programa rengiama  3–5 metams. Stambiems ūkio objektams,
esantiems sudėtingose hidrogeologinėse  sąlygose arba  keliantiems potencialų pavojų
geriamojo ar paviršinio vandens šaltiniams, monitoringo darbų optimizavimui,
programa  gali būti rengiama atlikus papildomus hidrogeologinius tyrimus.
6.
Monitoringo programoje  turi būti pateikta  ši informacija:
 ūkio subjekto padėtis , nurodant potencialius galimo poveikio objektus;
 ūkinės veiklos charakteristika, nurodant galimo poveikio aplinkai pobūdį,
potencialių teršiančių medžiagų kiekius, fizinius ir  cheminius procesus,
lemiančius jų migracijos galimybę;
 hidrogeologinės sąlygos;
monitoringo uždaviniai ir  jų sprendimo būdai;
monitoringo tinklas ir  jo pagrindimas;
monitoringo vykdymo metodika;
laboratorinių darbų metodika;
monitoringo informacijos apdorojimo forma ir periodiškumas.
7.
Ūkio subjektas monitoringo programą suderina  su atitinkamo regiono Aplinkos
apsaugos departamentu ir pristato ją Lietuvos geologijos tarnybai ekspertizei ir 
tvirtinimui.
64

8.
Lietuvos geologijos tarnyba  ne  vėliau kaip per  15 dienų atlieka programos
ekspertizę ir priima  sprendimą dėl jo tvirtinimo. Lietuvos geologijos tarnyba  turi
teisę iškviesti ūkio subjekto atstovą ekspertizės metu iškilusiems klausimams
paaiškinti. Sudėtingais atvejais, ar  kilus konfliktui tarp ūkio subjekto ir  Lietuvos
geologijos tarnybos, pastaroji gali paskirti neutralų ekspertą papildomai programos
ekspertizei. Šio eksperto paslaugas apmoka ūkio subjektas.
9.
Lietuvos geologijos tarnyba parengia ekspertines išvadas, kurios yra pri
valomos ūkio subjektui. Ekspertizės išvados nerašomos, jei programa yra  tvirtinama 
be pastabų.
10.
Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintos programos yra registruojamos
Žemės gelmių registre. Programos kopijas ūkio subjektas pateikia atitinkamo regiono
Aplinkos apsaugos departamentui, savivaldybei ir Lietuvos geologijos tarnybai.
11.
Patvirtinus programą, būtina pradėti ją vykdyti.
II.

Monitoringo vykdymas ir kontrolė

12.
Monitoringo vykdymą kontroliuoja atitinkamo regiono Aplinkos apsaugos
departamentas. Apie nustatytus nukrypimus nuo monitoringo programos departa
mentas informuoja  Lietuvos geologijos tarnybą.
13.
Lietuvos geologijos tarnyba, atsižvelgdama  į nukrypimų pobūdį, turi teisę
organizuoti kontrolinius patikrinimus vietose, įskaitant ir  kontrolinių matavimų
atlikimą. Kontroliniams matavimams atlikti gali būti sudaryta  komisija  iš Lietu
vos geologijos tarnybos, ūkio subjekto, regiono Aplinkos apsaugos departamento,
savivaldybės atstovų.
III.

Monitoringo duomenų pateikimas

14.
Monitoringo duomenis ir rezultatus ūkio subjektas arba  jo įgaliotas juri
dinis ar  fizinis asmuo pateikia  Lietuvos geologijos tarnybai, vietos savivaldybei
ir regiono Aplinkos apsaugos departamentui.
14.1.
Metiniai monitoringo duomenys pateikiami ne  vėliau kaip  iki kitų
metų vasario mėn. 1 d.
14.2.
Monitoringo duomenys gali būti pateikiami priedo prie  tarpinių
ataskaitų forma  (jeigu tokių ataskaitų rengimas yra  numatytas monitoringo pro
gramoje).
14.3.
Paskutiniųjų programos vykdymo metų monitoringo duomenys
pateikiami kartu su baigiamąja  monitoringo ataskaita.
14.4.
Pasibaigus pirmiesiems programos vykdymo metams, monitoringo
tinklo dokumentacija pristatoma  kartu su monitoringo stebėjimų duomenimis.
14.5.
Kiekvienam monitoringo tinklo stebėjimų punktui: gręžiniui, šuliniui,
šaltiniui, užpildomi atitinkamos formos pasai, kuriuos monitoringo vykdytojui
pateikia Lietuvos geologijos tarnyba.
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14.6.
Kiekvienam stebimajam gręžiniui turi būti suteiktas valstybinio
registro „Gręžinys“ eilinis numeris. Jį išduoda  Lietuvos geologijos tarnyba, regis
truodama  monitoringo programą. Kitiems stebėjimo punktams suteikiamas vietinis
numeris.
15.
Baigiamojoje ataskaitoje privalo būti pateikta:
 ūkio subjekto charakteristika  ir  jo veiklos analizė;
gamtinių ir hidrogeologinių sąlygų aprašymas;
monitoringo tinklo aprašymas;
monitoringo ir  laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
faktiniai monitoringo duomenys;
monitoringo stebėjimų duomenų analizė;
išvados apie ūkio subjekto veiklos įtaką požeminio vandens ištekliams   
   ir  jų kokybei;
 rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba 
   nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui, jeigu monitoringo
  rezultatais tai galima pagrįsti.
16.
Ataskaita  ir  tarpinės ataskaitos, įrašomos kompiuterio diskelyje, kuris
pridedamas prie ataskaitos.
17.
Ataskaita priimama  į geologijos fondą, ją išnagrinėjus Lietuvos geologijos
tarnyboje. Esant reikalui, į svarstymą gali būti pakviestas ūkio subjekto atstovas.
Ūkio subjektas privalo atsižvelgti į Lietuvos geologijos tarnybos pastabas ir  išvadas.
Lietuvos geologijos tarnyba išvadas pateikia savivaldybei ir atitinkamo regiono
Aplinkos apsaugos departamentui.
IV.

Atsakomybė

18.
Ūkio subjektas atsako už monitoringo programos rengimą, monitoringo
vykdymą ir  monitoringo duomenų pateikimą pagal šio dokumento reikalavimus.
Už šios tvarkos reikalavimų pažeidimus ūkio subjektas gali būti traukiamas
atsakomybėn įstatymų nustatyta  tvarka.
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