
LIETUVOS KARJERŲ

ASOCIACIJA 

LIETUVOS PRAMONINKŲ 

KONFEDERACIJA

Anhidritas - Lietuvos dekoratyvinis 

akmuo: tyrimas, gavyba, vertė

Dr. Ginutis Juozapavičius, UAB „GJ Magma“

Dr. Tatjana Kuzavinienė, UAB „GJ Magma“, VU

Mag. Vytautas Staškus, UAB „GJ Magma“



TELKINIO 

PADĖTIS

PAGIRIŲ ANHIDRITO TELKINIO SITUACIJOS PLANAS

Pagirių anhidrito 

ir gipso telkinys 

yra 10,5 km į 

pietus-

pietvakarius nuo 

Nemuno ir 

Neries santakos 

Kaune, 2,2 km į 

pietvakarius nuo 

Garliavos 

miestelio 

bažnyčios.



Išgręžtas naujas 

gręžinys 

Išplėstas detaliai 

išžvalgyto telkinio 

plotas iki 235,8 ha

Gipso ir anhidrito 

ištekliai padidėjo 

iki 97,5 mln. m3

arba 273,6 mln. t.

2009 m.



Viršutinio permo anhidritas tinkamas naudoti sieninių 

blokų gamybai

Jis puikiai poliruojasi, tankus, šiltas, gražios tekstūros 

Tai Lietuvos mokslininkai (V.Kadūnas, L.Tamošiūnas, J. Lasys, J. 

Žvyronaitė) jau buvo įrodę ir tyrimų duomenis paskelbę spaudoje

Tai buvo apibendrinantieji duomenys, ne visada 

tiesiogiai susiję su Pagirių anhidrito telkiniu.



Pirmas susitikimas - Italijoje 

su Knauff firmos, tiekiančios 

kasybos įrangą blokų 

išpjovimui iš masyvo, atstovu 

Mauricio Martineliu.

Jam buvo pateikti šlifuoto 

kerno pavyzdžiai iš 2009 

metais išgręžto kerno

2011 m.



pasaulinė dekoratyvinio akmens paroda Niurnberge, Vokietija

ANTRAS ŽINGSNIS 2011 m.



Susidūrėme su kita problema:



Esant palankiai situacijai rinkose, investitoriams pritraukti požeminės 

kasyklos finansavimui liko neatsakyti klausimai:

Ar patikimi praeityje išgręžtų gręžinių duomenys?

Ar tikrai visame detaliai išžvalgytame Pagirių telkinyje aptinkamas 
mėlynas anhidritas?

Kiek jo yra?

Koks naudingojo klodo sueižėjimas?

Ar įmanoma požeminėje kasykloje iš klodo išpjauti komercinio dydžio blokus ir 
juos pakelti į žemės paviršių?

1.

2.

3.

4.

5.



Papildomos žvalgybos gręžinių išsidėstymas

2019 m.

nuspręsta atlikti 

papildomą tyrimą

APIMTIS:

2 vertikalūs gręžiniai

8 nuožulnūs (45°) gręžiniai

Gręžskylių geofiziniai tyrimai

Akustiniai zondavimai

Poliruoto akmens paviršiaus 

kokybė ir spalvos atsparumas 

saulės spindiliuotei



Tyrimams atlikti buvo sukomplektuota tarptautinė komanda:

Metodinis vadovavimas ir darbų kokybės vertinimas – SRK Consulting UK, Didžioji Britanija

Gręžimo priežiūra, kerno aprašymas, struktūrų identifikavimas, kerno fotografavimas, mėginių

paėmimas, kerno perpjovimas, šlifavimas, tyrimų koordinavimas – UAB „GJ Magma“

Gręžimo proceso ūkinis aprūpinimas, komandų iškvietimas prie gręžinių ir specialistų 

apgyvendinimas – UAB „Margasmiltė“

2019 m.

Gręžinių gręžimą trigubu vamzdžiu, naudojant kerno paėmimui iš dangos sluoksnių

polimerinius plastikinius hermetiškus vamzdžius, atliko GEOPS Bolkan Drilling Services Ltd

iš Bulgarijos. Per permo uolienas buvo keliamas orientuotas kernas. Kas 50 m buvo nustatomas

gręžinio polinkio kampas, kryptis, sluoksnio temperatūra.

4. 

3. 

2. 

1. 



Nuožulnaus gręžinio darbo aikštelė



Akustinio zondo nuleidimas

Geofizinius tyrimus gręžiniuose (akustinį zondavimą ir elektro

bei gamma karotažą, kavernometriją) atliko GeoVista/Geopartner

specialistai iš Švedijos, Lenkijos, o karantinui įsibėgėjus – iš 

Suomijos.

5. 

Vandens pritekėjimą į gręžskylę

vertikaliame gręžinyje atliko specialistai iš

Prancūzijos ir Švedijos.

Akmens dekoratyvumo rodiklius, jų rūšių 

išskyrimą ir vertinimą atliko ekspertas iš 

Italijos Marco Cosi.

6. 

7. 



Geologinis tyrimas užbaigtas 2021 metų sausio mėnesį. 

Sueižėjęs anhidrito kernas

1. Vakarinėje telkinio dalyje, 1992 metų detalios žvalgybos plote aptiktas tikai pilkas su 

neryškiu melsvu atspalviu anhidritas.

2. Pirmojo nuožulnaus gręžinio pakeltas anhidrito kernas buvo sueižėjęs kelių cm storio 

diskeliais. Buvo iškelta hipotezė, kad pataikyta į lūžio zoną.

Tyrimų rezultatai:



Sferos formos kerno trūkis

Pasukus antrą gręžinį beveik 90°

kampu ir gavus analogišką kerno

vaizdą, susivokta, kad tai gręžimo

pasekmė, nes sferos formos mažo

skersmens trūkių gamtoje nebūna



Ištisinis anhidrito kerno 

stulpas

 

Pakeitus gręžimo technologiją, toks

kerno suardymas išnyko. Mechaniniai

kerno trūkiai tapo reti arba visas 3 m

ilgio reisas buvo ištisinis.

 



Tačiau mėlyno akmens vakarinėje telkinio dalyje nebuvo. Užsienio ekspertai

pradėjo abejoti ar nebuvo apgauti.

Tyrimai perdislokuoti rytinę telkinio dalį, t. y. 2009 metų žvalgybos plotą, kur buvo aptiktas 

mėlynas anhidritas

Anhidrito kerno pavyzdžiai iš 2009 metais išgręžto gręžinio



rytinėje telkinio dalyje pirmajame nuožulniajame 

gręžinyje buvo aptiktas sodrios mėlynos spalvos 

daugiau nei 3 m storio (perskaičiavus į vertikalų 

pjūvį) anhidritas. 

Ištrauktas angelito kernas

2019-12-28 d.



Įrodymai gauti nuodugniu kerno tekstūrų ir jo trūkių 

tyrimu bei ATV zondavimu.

Aptiktas gražus 

dekoratyvinis akmuo. 

Tačiau ar klodas nesutrūkinėjęs? 



Nuodugnus orientuoto kerno

tekstūrų ir trūkių tyrimas,

kurį pagal SRK ir Marco Cosi

metodiką atliko mūsų

įmonės geologai Vytautas

Staškus ir Vyda Elena

Gasiūnienė, liudija tiek apie

atvirų gamtinių trūkių, tiek ir

apie susilpnintų (selenito ar

gipso) juostelių buvimą.

 
Juostuotos anhidrito tekstūros kerne ir ATV zondo vaizde



Atvirų (OL) ir uždarų (CL)

tekstūrų bendras vaizdas rodo,

kad didžiausia tekstūrinių

duomenų taškų koncentracija

yra palei beveik horizontalią

plokštumą, nes didžiausia jų

koncentracija yra stereotinklelio

centre.

Visų ATV fiksuotų linijinių, sugrupuotų į rinkinius, tekstūrų išsibarstymas (SRK Consulting)

Šios grupės 

tekstūrų polinkio kampas 2o, 

o polinkio krytis 317o

Be to, ties stereotinklelio kontūru 

išsiskiria dvi negausios beveik 

vertikalių tekstūrų grupės 



KLODO KOKYBĖ dekoratyvinio akmens blokams išpjauti

vertinama pagal Bieniawski uolienos masės rango RMR89 ir

Bartono Q sistemos parametro Q‘ apskaičiavimų duomenis.



Bieniawski uolienos  masės  rango RMR89 reikšmių pasiskirstymo histograma (SRK Consulting)



Bartono Q sistemos parametro Q‘ reikšmių pasiskirstymo histograma (SRK Consulting)



Išgręžus rytinėje telkinio dalyje visus 8 gręžinius, ekspertas iš Italijos Marco

Cosi visame klode pasiūlė išskirti 4 dekoratyvinio akmens rūšis:

A – sodrios spalvos mėlynas anhidritas (angelitas) su auksinėmis gyslomis



B – šviesesnės mėlynos spalvos anhidritas (angelitas) su retesnėmis auksinėmis gyslomis 

ir pilkomis dėmėmis



C – mėlynas anhidritas (angelitas) su pilkomis dėmėmis



D – įvairių atspalvių (nuo šviesiai pilkos iki pilkos su melsvu atspalviu) juostuotas anhidritas



Palyginkime su pasaulinėje rinkoje plačiausiai žinomais mėlynų atspalvių dekoratyvinio akmens 

pavyzdžiais iš:

Azul Macaubas kvarcitas iš 

Brazilijos
Azul Boquira kvarcitas iš 

Brazilijos

Azul Cielo kvarcitas 

iš Argentinos

Mėlynas marmuras “Seaflower 

marble” iš Kinijos, Fujian sritis

Mėlyna klintis “Erinstone” 

iš Airijos

Mėlynas labradoritas iš 

Angolos

Bursa Blue marmuras iš 

Turkijos

Sodalitas iš 

Bolivijos



Sodalitas dėl savo išskirtinio grožio jau perkopia į juvelyrinių akmenų grupę

Sodalito kiaušiniai

Sodalito papuošalai



Mėlynas anhidritas taip pat patenka į juvelyrinių akmenų kategoriją ir 

vadinamas tada „ANGELITU“

Gydomieji angelito akmenėliai iš Peru



Dirbiniai iš angelito 



Lietuvoje aptinkamas angelitas savo spalva ir grožiu 

lenkia rinkoje randamą angelitą iš Peru

Pagirių telkinio nešlifuoti angelito kristalai

Lietuvos anhidrito tinkamumas 

dekoratyvinio akmens rinkai 

buvo papildomai ištirtas Italijoje 

Padujos universitete vadovaujant 

pripažintam dekoratyvinio 

akmens ekspertui Marco Cosi. 

Išvada palanki



parengtas, suderintas ir patvirtintas Pagirių anhidrito požeminės 

kasyklos įrengimo projektas. Naudingasis klodas turėtų būti pasiektas 

nuožulniu 1,6 km ilgio ir 20 % nuolydžio tuneliu.

2019 m.



Spiralinio tunelio 

projekcija žemės 

paviršiuje



Spiralinio tunelio 3D vaizdas



GALINĖS KASAVIETĖS/GRĘŽVIETĖS MAŠINOS PRIEKINĖS DALIES BENDRAS VAIZDAS

Tunelis kasamas PFEM mašina (angl. Partial-face Excavation Machine)

https://www.herrenknecht.com/


KASAVIETĖS VAIZDAS IŠ PFEM MAŠINOS OPERATORIAUS DARBO VIETOS



GRUNTŲ STABILIZAVIMO ETAPAI VANDENINGŲ SLUOKSNIŲ PRAKASIMO METU

Vandeningi sluoksniai stabilizuojami greitai stingstančiu cementu su polimerais



POŽEMINĖS KASYKLOS ĮRENGIMAS
SVARBIAUSI PRINCIPAI:

Iškastos ertmės turi išlikti stabilios ne mažiau kaip 100
metų su ne mažesne kaip triguba jų stabilumo
apskaičiavimo atsarga;

Numatomi du gavybos būdai: blokų išpjovimas ir
trupintos anhidrito skaldos iškasimas

Apatinė patikimo storio likmena turi būti minimaliai
plona, kas sudarytų sąlygas maksimaliai išgauti
vertingiausią mėlynos spalvos anhidritą

Iškastos žaliavos iškėlimas į paviršių – automobiliniu
transportu



Kalnakasybos inžinieriai 

dr. Jozef Bocan ir Pavol Krajec

Priimtas pagrįstas sprendimas GAVYBĄ VYKDYTI 

DVEJUOSE HORIZONTUOSE KAMEROMIS SU 

ATRAMINĖMIS KOLONOMIS.

PLANUOJAMŲ IŠKASTI ERTMIŲ 

MODELIAVIMĄ ATLIKO



✓ Elementariosios kameros išmatavimai

plokštumoje 70 x 70 m.

✓ Jos aukštis – 5 m.

✓ Elementariosios kameros skliautui

palaikyti paliekamos 5 x 5 m ploto

kolonos.

✓ Eksploatacijos erdvė tarp šių kolonų

10 x 10 m.

✓ Skliauto (lubų) stabilumui užtikrinti

viršutiniame gavybos horizonte

paliekamas 10 m storio gipso ir

anhidrito sluoksnis.

Anhidrito telkinio požeminės kasyklos eksploatavimui parinktas 

kamerų su atraminėmis kolonomis būdas

ELEMENTARIOSIOS KAMEROS SU 

ATRAMINĖMIS KOLONOMIS IR 

KETURIAIS ĮVAŽIAVIMAIS 3D VAIZDAS



Todėl spūdinio vandens  proveržio į apatinį 

gavybos horizontą šioje telkinio dalyje 

nesitikima.

Atlikus hidrogeologinius tyrimus rytinėje 

telkinio dalyje iš Naujosios Akmenės svitos 

molingo ir silpnai kaverningo dolomito vandens  

pritekėjimo nebuvo gauta.



POŽEMINĖS KASYKLOS 

APATINIO GAVYBOS HORIZONTO PLANAS 

SU NUSILEIDIMO TUNELIO 

PROJEKCIJA PLOKŠTUMOJE



Sienoje išpjaunamos vertikalios ir horizontalios siūlės

Blokus iš visų pusių apžiūrėti ir analizuoti galima Autocad Civil programa

GALERIJOJE IR TUNELYJE IŠPJAUNAMŲ 

BLOKŲ IŠDĖSTYMO 3D MODELIS



POŽEMINĖS KASYKLOS MECHANIZMAI

AKMENS BLOKAI bus išpjaunami grandininėmis blokų pjovimo staklėmis iš 

priekinės tunelio ar kameros sienos.

Planuojama naudoti 3,2 m 

ilgio grandininius pjūklus. 

Planuojama naudoti Italų 

firmos Fantini gaminamą 

elektra varomą 

grandininę blokų 

išpjovimo mašiną GU 70-

R-XC. 



Fantini mašinos dirba požeminėje Pazin (Kroatija) dekoratyvinės klinties 

kasykloje. 

Čia gavyba analogiška pasirinktai per 7 pamainas viena mašina

galima pasistūmėti galerijoje 3 m

pirmyn.

išpjaunama apie 150 m3 uolienos

Šis mašinos darbo našumas

priimtas ir apskaičiuojant blokų

išpjovimo tempus Pagirių

požeminėje kasykloje.



ŠAKINIU PAKROVĖJU visi blokai yra 

ištraukiami ir pakraunami į transportą

MAŽŲ GABARITŲ SUOMIŲ FIRMOS KALMAR ŠAKINIS KRAUTUVAS DCG300-12LB

✓ Variklio galia 194 kW

✓ Ilgis be šakių 6,94 m. 

✓ Krautuvas manevringas. 

✓ Vidinis posūkio spindulys 0,95 m

✓ Išorinis posūkio spindulys 6,6 m. 

✓ Keliamoji galia 30 t



TRUPINTO ANHIDRITO GAVYBAI bus naudojamas globalios pramoninės Sandvik grupės

elektra varomas uolienų kasimo kombainas MR361 arba jo analogas.

✓ sustiprintas pagrindinis rėmas kietoms ir labai kietosioms uolienoms pjauti

✓ didelis aktyvus krovimo plotas, skirtas veiksmingam medžiagos transportavimui

✓ efektyvus pakrovimas į konvejerį padidina našumą

✓ papildoma proceso vizualizavimo sistema užtikrina aukštą kasimo 

tikslumą

✓ ilgis kartu su pasisukančiu transporteriu 11 m

✓ aukštis priklausomai nuo modifikacijos 2,6-2,9 m

✓ kasimo aukštis – 4,9-5,05 m

✓ kasimo gylis giliau aslos – 0,21 m

✓ viena užeiga užgriebiamas kasimo plotis 4,5-7,6 m

✓ uolienos pakrovimo transportavimui greitis – 300 m3/h



✓ Varomas elektra

Akmens blokai iš sienos ištraukiami šakiniu krautuvu su keltuvu ir pakraunami į AKMENS 

BLOKŲ IŠVEŽIMO DAUGIAFUNKCINĮ VILKIKĄ (SUNKVEŽIMĮ). 

✓ Turi kabinas abiejuose galuose
✓ Gali įveikti 20 %  tunelio nuolydį 

✓ Keliamoji galia iki 40 t

anhidrito skaldai pervežti ant platformos

užkeliama savivartė dežė (4,6 m ilgio, 1,5 m

pločio ir 2 m aukščio, 13,8 m3 tūrio)

galima išvežti apie 36 t trupinto anhidrito



Išlaužus vieną išpjautų blokų vertikalią eilę ir krautuvu ištraukus visus 4 blokus, į atsilaisvinusį tarpą įvažiuoja

kita elektra varoma Fantini firmos BLOKŲ GALĄ NUPJAUNANTI GRANDININĖ MAŠINA GU 50-SC.

GU 50-SC PAZINI DEKORATYVINĖS KLINTIES 

POŽEMINĖJE KASYKLOJE, KROATIJA



Vertinimo išvada: „Remdamasis aukščiau išdėstytais faktais, vertinu projektą kaip

„Labai gerą“ ir rekomenduoju įgyvendinti šį istorinio precedento Lietuvoje

neturintį kasybos projektą.“

TARPTAUTINĘ PROJEKTO EKSPERTIZĘ ATLIKO kvalifikuotas ekspertas, teisės 

mokslų daktaras, diplomuotas kasybos inžinierius Vladimir Narožny. 

Anhidrito išteklių naudojimo projektą požeminėje

kasykloje suderino visos Lietuvoje įgaliotos

institucijos arba informavo, kad pagal šių institucijų

veiklos teisės aktus, toks derinimas nėra būtinas.

Patvirtinto LGT prie AM.



www.gjmagma.lt

gjmagma@gmail.com

Vaidevučio g.18, Vilnius
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