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Aarsleff — galime didžiuotis, jog mūsų bendrovės pavadinimas, po ke-

tvirtį amžiaus trukusios veiklos Lenkijoje, yra geotechnikos kokybės 

sinonimas. Aišku, šią sėkmę lemia visų po pasaulį pasklidusių danų kon-

cerno Per Aarsleff, kuriam priklausome, skyrių patirtis ir darbas. Savi 

pasiekimai ir galimybė naudotis grupei priklausančių įmonių patirtimi 

— tai mūsų pranašumas. Dėl to priklausome specialistinių geotechnikos 

darbų projektavimo ir vykdymo lyderių grupei. Lenkijos rinkoje griežia-

me pirmuoju smuiku gelžbetoninių surenkamųjų polių technologijos 

srityje.

Su vėjo energija susijusios investicijos mūsų įmonėje visada užimdavo 

ypatingą vietą. Vėjo energetikos skyriaus kolektyvas — inžinieriai, šios 

srities ekspertai, turintys visapusišką dalykinį ir techninį užnugarį —

modernų mašinų parką. Vėjo energetikos skyrių sudaro specializuotas 

projektavimo biuras ir vykdomosios komandos, kas leidžia mums įgy-

vendinti techniškai pažangius projektus.

Dalyvaujame Vokietijos ir Lenkijos vėjo energetikos klubo veikloje, ku-

rio tikslas yra vėjo energetikos kaimyninėse šalyse plėtra. Priklausome 

Lenkijos vėjo energetikos asociacijai — organizacijai, vienijančiai pir-

maujančias įmones, susijusias su atsinaujinančios energijos Lenkijoje 

funkcionavimu ir plėtra.

Psl. 5 — tradicija ir patirtis
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Psl. 6 — aarsleff ir vėjo energetika
Europoje, bendradarbiaujant su Per Aarsleff grupe, iškilo jau per 7000 

vėjo jėgainių. Tai yra septyni tūkstančiai žemės sąlygų analizių, pro-

jektavimo darbų, polių keliamosios jėgos tyrimų, kompleksinių polinių 

pamatų statybų. Įgyta patirtis leido mums optimizuoti techninius ir or-

ganizacinius turbinos pamatų sprendimus. O šioje srityje naudojamos 

technologijos visą laiką yra vystomos, nėra stagnacijos, nuolat atsiranda 

naujų iššūkių. Galime juos įveikti dėl to, kad pamatų statybos rinką kar-

tu kuriame, galima sakyti, nuo jos atsiradimo. Aarsleff istorija nuolat 

susipina su Lenkijos vėjo energetikos plėtros istorija. Rezultatas: geras 

vėjo energetikos rinkos žinojimas, o pati Aarsleff yra pripažinta firma, 

turinti klientų pasitikėjimą.

Žinias apie rinką papildydami mūsų darnaus Vėjo energetikos skyriaus 

specialistų kolektyvo patirtimi ir sugebėjimais, galime dalyvauti visuose 

arba pasirinktuose investicijos etapuose nuo projektavimo iki pamatų at-

likimo. Tai užtikrina visišką saugumą, aukštą tyrimais patvirtintų atliktų 

polinių darbų kokybę, išlaidų sumažinimą bei tiek pavienių turbinų, tiek 

ir didelių vėjo jėgainių parkų pamatų pastatymo sutartų terminų laiky-

mąsi.

Psl. 7



Kiekviena investicija — pagal prielaidą — turėtų baigtis sėkmingai. Aiš-

ku, kartais tai būna atsitiktinumas arba laimės dalykas, bet ne pas mus. 

Čia sėkmės garantija yra mūsų siūlomi kompleksiniai pamatų sprendi-

mai, kurie susidoroja su galingomis dirbančios vėjo jėgainės jėgomis.

Psl. 8 — Sisteminiai sprendimai — sėkmė

Psl. 9

Polinių darbų vykdymo procesas naudojant surenkamųjų kalamų polių technologiją →

» » » »
1. planavimas 2. gamyba 3. transportas 4. polių kalimas 5. dokumentacija

Aarsleff pasiūlymas nėra standartinis rinkoje; dirbame sistemoje, kuri 

jungia lemiamus turbinos pamato atlikimo etapus, o jos rezultatas yra 

vėjo jėgainės pamatų statyba, atitinkanti visus saugumo, eksploatavimo 

ir patvarumo reikalavimus.



Vėjo jėgainių veikimo specifika yra tokia, kad jų pamatai į pagrindą turi 

perteikti nemažus apvirtimo momentus esant nedidelei vertikaliai ap-

krovai. Būdingas vėjo bokšto apkrovos bruožas yra labai didelis trumpa-

laikių kintamų apkrovų dalyvavimas bendroje apkrovoje. Technologiniai 

reikalavimai, susiję su taisyklingu turbinos veikimu, įtakoja esminius 

apribojimus dėl pamatų perkėlimo.

Mūsų projektų dirbtuvėje jau daugelį metų kaupiame bandomųjų polių 

apkrovų rezultatus iš visos Lenkijos. 2009 metais pagal sukauptus duo-

menis sukūrėme savo skaičiavimo metodą, kuris leidžia tiesiogiai panau-

doti statistinių tyrimų rezultatus nustatant visą apkrovos — kalamo polio 

persislinkimo charakteristiką. Kitais metais, naudodami sistemingai at-

naujinamą duomenų bazę, patikrinome mūsų skaičiavimo metodą polių, 

veikiamų apkrovos įspaudimo ir ištraukimo jėgos, srityje. Su visa atsako-

mybe galime teigti, jog šiuo metu tai labiausiai Lenkijos geotechninėmis 

sąlygomis patikrintas polių skaičiavimo analizės metodas. Tiek metodas, 

tiek jo patvirtinimas buvo mokslinės-techninės spaudos publikacijų tema.

Psl. 11 — Profesionalumas kiekvienu atžvilgiu
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Vėjo energetikos plėtra daugiausia vyksta didinant statomų turbinų 

skaičių, jų galią ir aukštį. Su tuo susijęs apkrovų, kurias reikia perteik-

ti į gruntą, vertės padidėjimas. Tiesioginiai pamatai yra vis didesnių 

matmenų. Tai padidina jų įrengimo išlaidas. Apie 3MW arba didesnio 

galingumo vėjo jėgainių turbinose apvirtimo momentas turi tokią didelę 

įtaką bendrai apkrovai, jog ekonominis tiesioginių pamatų efektyvumas 

yra abejotinas. Ekonomiškai ir techniškai pagrįstas alternatyvus spren-

dimas yra polinių pamatų panaudojimas.



Praktika rodo, jog mūsų šalyje vėjo jėgainių turbinos dažniau-

siai yra statomos ant apvalių gelžbetoninių pamatų, paremtų 

viena arba dviem apskritimo forma sukaltų polių eilėmis. Kal-

tinių polių panaudojimas techniškai ir ekonomiškai optimizuo-

ja elektrinės pamatus; be to, pamatai, padaryti surenkamųjų 

kaltinių polių technologija, iškart po polinių darbų užbaigimo 

įstengia perteikti  apkrovas — taigi sutrumpėja investicijos įgy-

vendinimo laikas.

Tinkamo turbinos pamato sprendimo parinkimo pagrindas 

yra taisyklingas grunto ir vandens sąlygų ištyrimas. Tuo atve-

ju, kai trūksta tinkamų grunto tyrimų, įmonė Aarsleff standar-

tiškai atlieka papildomus geotechninius tyrimus. Tai būtini 

veiksmai optimalių pamatų suprojektavimui. Jie taip pat lei-

džia išvengti daugelio problemų ir sutrumpinti pamatų įrengi-

mo laiką. Gruntą tiriame giliau, nei siekia projektuojamų polių 

ilgis. Tinkamiausius projektavimui duomenis užtikrina grunto 

sąlygų tyrimas gręžimo būdu, su papildomu zondavimu, kur 

grunto stiprumas yra nustatomas tiesiogiai (in situ). Praktiko-

je dažniausiai naudojame statinį zondavimą CPT/CPTu. 

Tikriname kelių pirmų įkaltų polių keliamąją jėgą, panaudoda-

mi  bandomąją apkrovą.

Tai leidžia sumažinti geotechninę riziką ir parinkti optimalų 

sprendimą kiekvienam poliniam pamatui. Polinių darbų vyk-

dymo metu sistemingai kontroliuojamas kiekvienas kalamas 

konstrukcinis polis.

Taigi, kaip jau anksčiau rašėme — nieko nepaliekame atsitik-

tinumui. Sėkmės pamatas yra… gerai suprojektuoti, įrengti ir 

patikrinti poliniai pamatai.

Psl. 12 — Surenkamieji poliai vėjo jėgainių pamatuose
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Piešinys: Vėjo jėgainės bokšto pamatų skerspjūvio schema /  
polinių darbų planas / schema panaudojant 48 polius



Psl. 14 — Privalumai / kokybė

Surenkamųjų polinių pamatų privalumai:

→ dokumentais pagrįsta aukšta surenkamųjų polių 
detalių kokybė

→ „čia pat“ prieinamas platus gatavų surenkamųjų 
konstrukcijų iš mūsų sandėlio asortimentas

→ projektavimo prielaidų patikrinimas pagal polių 
keliamosios jėgos bandymų rezultatus

→ labai maža įrengimo klaidų rizika

→ didelis polinių pamatų saugumas

→ greitas polinių darbų vykdymo tempas — 1 arba 2 
dienos prie vienos turbinos

→ ekonomiškas sprendimo poliai-užbaigimas 
efektyvumas, pasiekiamas esminio pamatų 
matmenų bei medžiagų sunaudojimo sumažinimo 
dėka

→ polinių darbų vykdymo žiemos sąlygomis galimybė.

Kokybė patvirtinta bandymais — poliniai darbai yra 
nuolat  kontroliuojami kokybės ir projekto reikalavimų 
atitikimo atžvilgiu. Taip pat atliekame:

→ grunto tyrimus

→ dinaminius ir statinius polių keliamosios jėgos 
tyrimus

→ sistemingą projektinių prielaidų kontrolę pagal 
kalimo atsispyrimus (įkalimus)

→ polių vientisumo tyrimus.

Disponuojame matavimo įranga, kuri leidžia atlikti 
specialistinius tyrimus šiose srityse:

→ polinių darbų poveikis aplinkai (virpėjimų, triukšmo, 
grunto deformacijų matavimas)

→ jėgų išsidėstymo poliuose po įrengiamais pamatais 
bei  grunto po aukščiausiu konstrukcijos tašku 
pasipriešinimo matavimas.

Vykdant darbus taip pat užtikriname patyrusių 
projektuotojų paramą, dirbančių įmonės projektuotojų 
skyriuje, kuris atlieka būtinus vykdymo ir technologinius 
projektus bei skaičiavimo analizę.

Aarsleff — tarptautinis ženklas, kilmė — Danija. Į grupės sudėtį įeina:

→ Centrum Pæle A/S (Vejle, DK)
→ CP Test A/S (Vejle, DK)
→ CentrumPfähle GmbH (Hamburg, D)
→ Aarsleff Grundläggning AB (Gunnilse, SE)
→ Centrum Påle AB (Älvängen, SE)
→ Per Aarsleff (UK) Limited (Newark, GB)
→ Centrum Pile Limited (Newark, GB)
→ Aarsleff Sp. z o.o. (Warszawa, PL)
→ Centrum Sp. z o.o. (Kutno, PL)
→ Metris Sp. z o.o. (Kutno, PL)
→ Centrum Pfahlwerk (Germaringen, D)
→ Czechy/Słowacja (Brno, CZ)
→ Oddział Energetyki Wiatrowej Aarsleff sp. z o.o. 

(Szczecin, PL)

Psl. 15 — aarsleff žemėlapyje

Lietuva
aarsleff Sp. z o.o.
regioninis pardavimų biuras
Balstogės skyrius
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok

kalbame lietuviškai
Mob. +48 661 660 451  
e-mail. alk@aarsleff.com.pl

Lenkija
aarsleff Sp. z o.o.
aleja Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
tel. +48 22 648 88 34-35
faks +48 22 648 88 36
niP: 951-13-12-627
www.aarsleff.com.plaarSLeFF
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