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Deformāciju novērojumi 

HES hidrotehniskajās būvēs 



Kas ir deformācijas būvēs? 

• Objekta ģeometriskās un stāvokļa pārmaiņas laikā 
un telpā relatīvā vai absolūtā koordinātu sistēmā; 

• viendimensijas, divdimensiju vai trīsdimensiju 
pārbīde būves masas un citu faktoru ietekmē: 

– horizontālās deformācijas – pārbīde; 

– vertikālās deformācijas – sēšanās; 

– novirze no vertikālā stāvokļa – sānsvere.  



• Novērošanas mērvietu ierīkošana 

• Sistēmas izveidošana 

• Sākuma vērtību noteikšana 

• Mērījumu veikšana regulāros ciklos 

• Iegūto datu apstrāde un analīze 

Deformāciju novērojumu 
organizēšanas process 



HES hidrotehniskās būves 

Zemes būves 

Gultnes 
aizsprosti 

Dambji 

Betona būves 

HES ēka 

Ūdens 
pārgāzne 

Atbalstsienas, 
apkalpes galerijas, 

tilti u.c. 



Vertikālo deformāciju 
novērojumi 

• Zemes un betona būvēs pamatā tiek realizēti, 
izmantojot precīzo nivelēšanu. 

– Daļēji vai pilnībā iespējams aizstāt, izmantojot 
elektroniskus devējus, kuru darbība balstīta  

 uz hidrostatiskās  
 nivelēšanas principa. 

o Precizitāte 0.1mm – 0.4mm 
  katrā mērpunktā    
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Horizontālo deformāciju 
novērojumi 

• Horizontālo deformāciju novērojumi, izmantojot tiešos 
un apgrieztos svērteņus. 

– Iespējams uzstādīt elektronisku nolasīšanas iekārtu; 

o Precizitāte mērot manuāli ~ 0,5 mm, elektroniski 0,1mm 

• Vēruma mērījumi – veicot leņķiskus un lineārus 
mērījumus, 

• tālmēra mērījumi – veicot lineārus attāluma 
mērījumus. 

– Daļēji vai pilnībā iespējams aizstāt, izmantojot robotizētos 
tahimetrus un GNSS 



Horizontālo un vertikālo deformāciju 
novērojumi starp būvēm un to blokiem 

• Uz stabili ierīkotiem mērpunktiem tiek veikti 
mērījumi, izmantojot lineālu, kas aprīkots ar 
mikrometrisko skrūvi un līmeņrādi. 

– Pilnībā iespējams aizstāt ar stīgas tipa 
elektroniskiem  
nobīdes mērītājiem,  
ko izvieto x, y, z asīs 

o Precizitāte manuālajiem 
mērījumiem līdz 0.3 mm, 
eletroniski – 0.25 mm 
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Grunts vertikālo un horizontālo 
nobīžu novērojumi 

• Novērojumi tiek veikti, izmantojot rokas vai iebūvētus 
inklinometrus, kas ievadīti urbumos, raksturo grunts 
horizontālās un vertikālās kustības urbuma profilā 

o Precizitāte  +/- 6mm uz 30m garu posmu 
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Galvenie normatīvi Latvijā, kas nosaka 
novērojumu nepieciešamību 

• LR likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju 
drošumu”, 

• MK noteikumi Nr. 70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju 
būvju drošuma programmām un deklarācijām”, 

• MK noteikumi Nr. 852 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 229-06 „Hidroelektrostaciju 
hidrotehniskās būves””, 

• LEK 037 Latvijas Energostandarts „Drošības prasības veicot 
darbus hidroelektrostacijās, hidrotehniskajās būvēs un 
hidroietaisēs”. 

 



Secinājumi 

• Tehnoloģijām attīstoties, ilggadējās deformāciju 
novērojumu metodes ir iespējams nomainīt ar jaunām, 
tādējādi efektīvi iegūstot kvalitatīvāku un/vai 
kvantitatīvāku rezultātu. 

• Hidroelektrostacijas ir būves, kurām izvirzītas 
paaugstinātas drošības prasības, tāpēc, lai nodrošinātu 
drošu to ekspluatāciju, jāveic to stāvokļa monitorings 
atbilstoši normatīviem. 

• Automatizētajām deformāciju novērojumu metodēm 
kļūstot pieejamākām, palielinās to īpatsvars. 
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