
Anhidritas - 
unikali galimybė Lietuvai

Dažnas, kalbėdamas apie Lietuvos 
gerovę, padūsauja, kad mūsų šalis neturi 
labai reikalingų ekonomikos ramsčių – 
naudingų iškasenų, ir būtinai priduria, 
kad bepigu šalims, gyvenančioms ant 
naftos, dujų, tauriųjų metalų ar kitokių 
medžiagų klodų. Tačiau pasirodo, kad 
situacija nėra tokia jau prasta, kad ir 
mūsų šalis turi kuo pasinaudoti. Po ko-
jomis guli medžiaga, galinti pagerinti 
ne tik jūsų, bet ir jūsų anūkų ateitį. 

Be abejo, kalbame apie jūsų kaimi-
nystėje esantį anhidritą. Tiek daug 
aistrų ir minčių sukėlusią uolieną. 
Deja, dėl visiškai nepagrįstų ir gana 
neatsakingų pareiškimų apie anhidritą, 
kaip naudingą iškaseną, galinčią page-
rinti ne tik šalies, bet ir daugelio šeimų 
finansinę padėtį, dabar kalba nedauge-
lis. Kur kas garsiau svarstoma tai, kas ne-
turi jokio pagrindo. Iš didelės naudos, 
geros naujienos išpūsta grėsmė. 

Tie, kas ėmėsi gąsdinti, pamiršo vieną 
labai svarbų faktą. Europoje draudžiama 
nors kokį pavojų keliančias atliekas lai-
doti naudingų iškasenų kloduose. Mes 
žinome, kad tai tiesiog neįmanoma, 
todėl norime jus supažindinti su tuo, 
kas galima iš tiesų, o ne fantazijose. 

O galimybės labai įvairios. Daugelis 
Europos šalių, kurias dažnas laiko-
me pavyzdžiu sau, anhidrito kasyba 
užsiima jau daug dešimtmečių. Ir 
daugelis šių šalių atstovų, žinodami 
apie anhidrito klodus Lietuvoje,  į tai 
žvelgia pavydžiai. Kodėl? Todėl, kad 
jau įsitikino, kokia tai saugi pramonės 
sritis ir koks naudingas anhidritas. 

Anhidritas – ne anglis, jo kasyba sau-
gi, be pavojingų dujų, sprogdinimų. 
Šachtos – vienos tvirčiausių, tuo įsiti-
kino ir britai, patikrinę jau 30 metų 
nebenaudojamas šachtas. Britai – 
žmonės itin atsargūs, todėl jų sprendi-
mais kažin ar verta abejoti. 

Tad geriau siūlome nepasiduoti niekuo 
nepagrįstoms baimėms ir pagalvoti, 
kuo anhidrito kasyba gali būti naudinga 
jums ir jūsų kaimynams. 

Siųskite savo idėjas, mes įvertinsime 
visas, o geriausių pasiūlymų autoriams 
suteiksime galimybę apsilankyti bene 
gražiausiose šachtose, kurių apžiūrėti 
kasmet vyksta tūkstančiai žmonių – 
tai Lenkijoje esančios Veličkos druskų 
kasyklos.  
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Europoje draudžiama 
nors kokį pavojų 

keliančias atliekas lai-
doti naudingų iškasenų 

kloduose.

Anhidrito šachtos –
 vienos tvirčiausių, 

tuo įsitikino ir britai, 
patikrinę jau 30 metų 

nebenaudojamas 
šachtas. 

Ar aplinkinių gyvenviečių gyventojams 
kasyba sukels daug nepatogumų? 
Drįstume tuo abejoti. Juk šalia gyven-
viečių ir šiandien driekiasi dideli ke-
liai, geležinkelio linijos. Jau pradėti 
realūs svarstymai ir dėl Rail Baltica 
geležinkelio, kuris eitų visiškai šalia Il-
gakiemio ir Pagirių. Anhidrito kasyba 
veikiau primins metro linijas. Kam teko 
lankytis miestuose, kuriuose yra metro, 
kažin ar vaikščiodami gatvėse girdėjo 
po žeme riedantį metro.

Iš anhidrito galima gaminti labai daug dalykų – 
nuo gipskartonio plokščių iki stalviršių, 
nuo trąšų iki medicinos priemonių. 
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Anhidrito kasyba šachtomis yra vienas 
saugiausių ir švariausių naudingųjų 
iškasenų gavybos būdų pasaulyje. 
Tokiose šachtose visi darbai atliekami 
apačioje, o žemės paviršių pasiekia 
gabenimui jau paruošta medžiaga. 
Pateikiame atsakymus į jums bene la-
biausiai rūpimus klausimus:

Triukšmas. Kaip žinia, planuojama, kad 
šachtos bus 300 metrų gylyje. Toks „izolia-
cinis“ sluoksnis – tai per milijonus metų 
sunešti skirtingų nuosėdų sluoksniai, jie 
užtikrina absoliučią garso izoliaciją. Visi 
pjovimo, trupinimo bei kėlimo aparatai 
bus elektriniai, veikiantys gerokai tyliau 
nei bet koks vidaus degimo variklis. Šie 
aparatai bus naudojami tik medžiagos 
transportavimui, tačiau 3-4 sunkvežimiai 
per valandą negali pakeisti judraus eu-
ropinio kelio garso lygio – dabar gi šalia 
esančiuose keliuose per valandą prarie-
da šimtai automobilių, didelė dalis iš jų – 
sunkvežimiai. Darbą požemiuose galima 
palyginti su metro – žemės paviršiuje 
metro juk visiškai negirdimas. 

Darbą požemiuose ga-
lima palyginti su metro –
žemės paviršiuje metro 
juk visiškai negirdimas. 

Ar girdėsime ir jausime?
iškvėptas oras. Remontuojant mecha-
nizmus ar įrangą bus naudojamos du-
jos metalui pjauti ar virinti. Tačiau tai tik 
epizodiniai darbai. Automobilių serviso 
įmonėse, įsikūrusiose miestų teritorijo-
se, tokie darbai įprasti. Švarūs procesai 
garantuoja, jog nebus nei gruntinių, nei 
paviršinių vandenų taršos. 

Vanduo. Kalbos dėl galimo gruntinių 
vandenų lygio kritimo yra tik fantazija 
– kiekvienas prisimename mokyklą ir 
pamokas, kuriose išgirdome priežastis, 
kodėl mūsų protėviai puodus žiedė 
iš molio - ši medžiaga yra viena iš 
nepralaidžiausių vandeniui. Daugiau 
nei 150 metrų vientiso priešistorinio 
molio sluoksnis dengs šachtas nuo 
artimiausio vandeningo sluoksnio. 
Dėl šio per nesuskaičiuojamus amžius 
sukietėjusio molio ir paties anhidrito 
tvirtumo negali įvykti grunto, o taip pat 
ir jokių pastatų deformacija. O kasyboje 
naudojamas vanduo irgi neturės blogų 
pasekmių   požeminėms vandens at-
sargoms. Pirma, tai dėl to, kad visas 
vanduo šachtose cirkuliuos uždaroje 
sistemoje ir visą laiką bus valomas la-
bai įvairiais filtrais, antra – dėl to, kad 
šachtose naudojamo vandens kiekis yra 
palyginti nedidelis. Didžioji jo dalis, apie 
90 m3, atsiras dėl kondensavimosi į šaltą 
šachtą patenkant šiltam ir drėgnam 

orui. Iš viso mechanizmų aušinimui 
reikalinga apie 126 m3 per parą vandens. 
Bet jis visas „suksis ratu“, todėl papildy-
mai bus minimalūs. Ar šis kiekis didelis? 
Pavyzdžiui, Garliavos gyventojai per parą 
sunaudoja apie 1300 m3 vandens.  Ir šis 
kiekis kiekvieną dieną imamas iš žemės ir 
leidžiamas į kanalizaciją....

Kenksmingas atliekas draudžiama saugoti ar laidoti naudingų iškasenų telkiniuose, 
veikiančiuose ir uždarytuose kasybos objektuose bei potencialių išteklių plotuose. Dažnai to-
kiose vietose įrengiami muziejai ar net viešbučiai (www.hoteltrotus.ro foto).

Garliavos gyventojai 
per parą sunaudoja apie 

1300  kubinių metrų 
vandens.  

Dulkės. Anhidrito atskyrimo iš sluoks-
nio mechanizmų pjovimo antgaliams 
aušinti naudojamas  vanduo. Išpjauti 
dar lašantys blokai gabenami į paviršių. 
Anhidrito skalda  į viršų taip pat keliauja 
drėgna. Paviršiuje – uždarais konvejeriais. 
Taip pat naudojami ir papildomi vandens 
purkštukai krovimo metu. Taigi, krovos 
darbai žemės paviršiuje sukelia mažiau 
dulkių negu įprasto smėlio pakrovimas į 
sunkvežimius. 

Tarša. Kasant anhidritą nenaudojami 
jokie chemikalai, jis išgaunamas vien 
tik pjaunant bei gremžiant, todėl kasy-
bos aikštelėje nebus jokių pavojingų 
medžiagų. Jokių dujų neišskiria ir pats 
anhidritas, jų nėra ir anhidrito kloduose 
– tai ne anglis. Iš šachtos į žemės paviršių 
per ventiliaciją pateks tik dirbančiųjų 

Atliekų saugojimas. Tarptautiniai 
teisės aktai bei susitarimai (pvz., Espoo 
konvencija) labai aiškiai apibrėžia reika-
lavimus kenksmingų atliekų laidojimui. 
Taip pat aiškiai nurodyta, kur tai daryti 
draudžiama, net jei fiziniu požiūriu vieta 
atrodytų patogi. Kenksmingas atliekas 
draudžiama saugoti ar laidoti naudingų 
iškasenų telkiniuose, veikiančiuose ir 
uždarytuose kasybos objektuose bei 
potencialių išteklių plotuose. 

Taigi, kalbos apie kažko kenks-
mingo laidojimą šachtose – visiškai 
nepagrįstos. To padaryti Lietuvai tie-
siog neleis Europa. 
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Apie anhidrito gavybą galvota jau prieš 
kelis dešimtmečius ir gręžiniai buvo 
daromi visoje Pietų ir Pietvakarių Lietu-
voje. Vien tik objektyvios priežastys lėmė, 
kad pasirinkta Pagirių teritorija. Garlia-
vos apylinkėse anhidrito klodas slūgso 
pakankamai negiliai - 290-320 m gylyje. 
Klodo storis čia svyruoja nuo 30 iki 40 m. 
Jį dengia sluoksniai, sudaryti daugiau-
siai iš nelaidaus vandeniui molio ar prie-
molio. Tai medžiagos, pasižyminčios 
itin geromis izoliacinėmis savybėmis. 
Taip pat svarbus ir šių sluoksnių storis, 
užtikrinantis ne tik absoliučiai patikimą 
barjerą nuo artimiausio vandeningo 
sluoksnio, bet ir šachtų saugumą. 

Didelio pralaidumo plentai Kaunas-
Marijampolė ir Kaunas-Prienai, arti esan-
čios geležinkelio linijos ir Mauručių stotis 
sudarė prielaidas čia dar 1979  metais 
atlikti geologinius tyrimus ir išžvalgyti 
anhidrito telkinį. Vėliau buvo nutiestos 
orinės aukštos įtampos linijos – taip gerai 
išvystyta apylinkių infrastruktūra yra dar 
vienas natūralaus pasirinkimo rodiklis. 
Judrūs plentai, geležinkelis, elektros lini-
ja leis operatyviai ir mažiausiais kaštais 
prijungti kasyklą prie aplinkinio pasaulio. 

Kodėl šioje vietoje?
Judrioje vietovėje keletas papildomų 
automobilių per valandą ar traukinio 
reisų per dieną lengvai ištirps, nepa-
didindami iki tol buvusio srauto. Prie 

esamų transporto arterijų artimiausioje 
ateityje prisijungs ir Rail Baltica – Taliną 
su Varšuva jungsianti greitųjų traukinių 
geležinkelio linija. 

ALSĖNAI

GARLIAVA

ILGAKIEMIS

JONUČIAI

MASTAIČIAI

JURAGIAI

STANČIAI

MAURUČIAI
GIRININKAI

LINKSMAKALNIS

ROKAI

Galima anhidrito 
kasybos vieta

Būsimą anhidrito šachtą apjuosia keletas kelių ir geležinkelių. Netrukus čia gali būti nutiesta ir 
Rail Baltica geležinkelio linija (mėlynas punktyras). 

Anhidrito kasyba – kaip tai bus daroma? 
Anhidritas – tai uoliena, panaši į marmu-
rą. Jis aptinkamas dideliuose gyliuose, 
todėl gali būti išgaunamas tik šachtinės 
kasybos būdais. 

Pagirių anhidrito telkinio eksploatavimo 
darbai prasidės nuo kasimo aikštelės 
įgilinimo. Viršutinis derlingas dirvos 
sluoksnis bus nuimtas ir panaudotas 
pylimui aplink aikštelę, kaip ir gruntas, 
gautas kasant vertikalią šachtą.  

Jau pačioje pradžioje žemyn kasama 
šachta bus uždengta statiniais, saugant 
aplinką nuo dulkių ir garso, o vidų – nuo 
drėgmės ir temperatūrų skirtumo. Tuo 
pačiu metu bus tiesiama asfaltuota ke-
lio atšaka link Kauno-Prienų plento ir 
geležinkelio atkarpa, konstruojami kiti 
statiniai – šachtininkų poilsio patalpos, 

Žemyn kasama šachta 
bus uždengta statiniais, 

saugant aplinką nuo 
dulkių ir garso.

priešgaisrinis, gelbėtojų ir medici-
nos punktai, valgykla, skalbykla, rū-
binė, adminstracinės patalpos ir pan. 
Artėjant prie iškasenų, išdygs sandėliai, 
pakrovimo bunkeriai, siurblinė, elektros 
transformatorinė, vandens nuskaid-
rinimo rezervuarai, nuotekų valymo 
įrenginiai ir kiti reikalingi pastatai.

Vertikalioji šachta bus kasama lengvai-
siais mini ekskavatoriais. Įrengti keltuvai 
iškastą gruntą kels aukštyn, tuo pačiu 

šachtos sienose bus montuojami ketaus 
rentiniai, į tarpą tarp jų ir sienos pilamas 
betonas. Lygiagrečiai bus kasama kita – 
ventiliacijos šachta, turėsianti aprūpinti 
oru visą požeminę kasyklą. 

Seniau šaltesniuose kraštuose šachtos 
būdavo kasamos žiemą – priartėjus prie 
vandeningojo sluoksnio darbas sustoda-
vo tol, kol neįšaldavo gruntas, tada kasi-
mas vėl tęsdavosi. Darbas būdavo lėtas 
ir visiškai priklausomas nuo oro sąlygų. 
Šiandien pasiekus vandeningą gruntą 
naudojama  akimirksniu žemę įšaldanti 
technologija, todėl darbai juda visai ki-
tais tempais. Tokiose vietose šachtos 
sienoms lieti naudojamas specialus, 
vandeniui nelaidus betonas. Jis izoliuoja 
ir pačią šachtą, ir kitus sluoksnius nuo 
spūdinio vandens. nukelta į 4 psl.
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Pasiekus anhidrito kasimo lygį, prasidės 
horizontalių koridorių, vadinamų štrechų 
kasyba. Tai vyks pjaustant anhidritą. 
Specialūs aparatai proceso metu per spe-
cialius purkštukus ant uolienos švirkščia 
vandenį, taip nusodindami dulkes bei 
aušindami darbinius antgalius. 

Supjauti blokai bus gabenami į lifto šachtą 
ir keliami aukštyn. Trupintas anhidritas 
tose pačiose šachtose pirmiausiai bus 
smulkinamas iki degtukų dėžutės dydžio 
gabaliukų, nuolat drėkinant vandeniu,                
ir tik tada gabenamas į viršų, kur uždaru 
keliu pateks į dengtus vagonus. Visas 
drėkinimas vyks uždaru ciklu - panau-
dotas vanduo specialių siurblių bei filtrų 
pagalba bus surenkamas, išvalomas ir vėl 
tiekiamas į įrengimus.

Šachtoje įtaisyti modernūs elektri-
niai keltuvai dirbs tyliau nei tarybi-
niai gyvenamųjų namų liftai. Taip pat 
ir visa gręžimo bei pjovimo technika 
bus su elektros varikliais, neteršiančiais 
uždarų požeminių erdvių. Jų garso lygis 
neviršija 87 decibelų. Palyginimui - pil-
nai pakrauta buitinė skalbimo mašina 
skleidžia apie 65 decibelų garsą.

Pagirių anhidrito šachtos įrengimo principinė schema.

Anhidrito kasyba – kaip tai bus daroma? 

Šachtoje įtaisyti 
modernūs elektriniai 

keltuvai dirbs tyliau nei 
tarybiniai gyvenamųjų 

namų liftai. 

pradžia 3 psl.

Didžiojoje Britanijoje, virš jau neveikiančios 
kasyklos, yra Bilinghamo miestas, kuriame 
gyvena beveik 40 tūkstančių žmonių (3 kartus 
daugiau negu Garliavoje). 2008 metais atlikti 
išsamūs kasyklos tyrimai parodė, jog  per 30 
metų niekas nepasikeitė ir kasyklos absoliučiai 
saugios. Anhidrito atsparumas yra beveik 
4 kartus didesnis nei betono (Gazettelive.
co.uk foto).


