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1.2

Klimato sąlygos

Konstrukcijų projektavimui bendrieji duomenys iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“










1.3

vidutinė metinė oro temperatūra – +5,7ºC;
absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,4ºC;
absoliutus oro temperatūros minimumas – -37,2ºC;
šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -27ºC (92% integralinis pasikartojimas);
šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -23ºC(92%integralinis pasikartojimas);
šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra – +0,2ºC;
santykinis oro metinis drėgnumas – 80%;
vidutinis kritulių kiekis per metus – 664mm;
maksimalus paros kritulių kiekis – 75,0mm;
maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134cm, (galimas 1 kartą per 50
metų) 170cm.

Apkrovos ir deriniai.
Apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.

1.3.1

Savasis svoris.

G/b konstrukcijų – ρ=25 kN/m3
Plieninių konstrukcijų – ρ=78,5 kN/m3
Medinių konstrukcijų – ρ=5 kN/m3
Nuosavo konstrukcijų, grindų ir kito nuolatinio svorio:
Dalinis patikimumo koeficientas (ULS) saugos ribiniam būviui 1,35
Dalinis patikimumo koeficientas (SLS) tinkamumo ribiniam būviui 1,00
1.3.2

Kintamieji poveikiai.

Apkrovų lentelė
Nr.
Apkrovos apibūdinimas
Apkrovos C5 kategorijos
1.
Sniego apkrovos charakteristinė
2.
reikšmė
Atskaitinis vėjo slėgis
3.

Apkrovos žymėjimas

Reikšmė

qk

5,0 kN/m2

sk

1,60 kN/m2

qref

0,36 kPa

Kintamų poveikių: Įrangos svorio, naudojimo, sniego ir vėjo poveikių:
Dalinis patikimumo koeficientas (ULS) saugos ribiniam būviui 1,30
Dalinis patikimumo koeficientas (SLS) tinkamumo ribiniam būviui 1,00



Apledėjimo apkrovos. Apledėjimo apkrovos projektuojant statinius nepriimamos;
Seisminė apkrova. Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra;



Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų,
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medžiagų sandėliavimo ir kito, neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios
betarpiškai veikia jas;


Vibracija ir triukšmas. Įrengimų, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiuose statiniuose nėra.

Konstrukcijų skaičiavimui naudojami nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinu apkrovų situacijų
deriniai.
1.3.3

Deformacijų leistini dydžiai.
Plieninių sijų ribinis įlinkis <L/150;

1.3.4

Statinio patikimumo klasė.
Pagal STR 2.05.03:2003 „Statybiniu konstrukcijų projektavimo pagrindai“ .

Parko takų ir laiptų konstrukcijos priskiriamos CC1 pasekmių klasei, RC1 patikimumo klasei, o
poveikiu koeficientas (pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo 3 lentele) priimtas KFl = 1,1.
1.4

Projektiniai sprendiniai
Pagrindiniai numatomi statybos darbai:


Granito plokščių laiptų ir laiptų aikštelių ant grunto pagrindo įrengimas,



Maumedžio lentų takų ir laiptų ant metalinio karkaso įrengimas.

1.4.1

Granito plokščių laiptų ir laiptų aikštelių ant grunto pagrindo įrengimas.

Pagal takų ir laiptų nužymėjimą sklypo plane ant esamo ar naujai suformuoto sutankinto grunto
pagrindo įrengiami granito plokščių dangos laiptai ir laiptų aikštelės.
Laiptų įrengimui virš grunto pagrindo įrėngiamas 20 cm storio sutankinto žvyro-smėlio mišinio
sluoksnis. Betonuojama monolitinė laiptų pagrindo plokštė, armuota 2-jais armatūriniais tinklais. Pakopos
armuojamos lenktais armatūriniais tinkleliais. Ant išbetonuotos plokštės klijuojamos granito plokštės.
Laiptų aikštelių įrengimui virš grunto pagrindo įrėngiamas 20 cm storio sutankinto žvyro-smėlio
mišinio sluoksnis. Virš jo įrengiams 10 cm storio žvyro-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis, ant kurio
klojamos granito plokštės panaudojus 3÷5 cm storio granito išlajų arba sauso semento–smėlio sluoksnį.
1.4.2

Maumedžio lentų takų ir laiptų ant metalinio karkaso įrengimas.

Pagal takų ir laiptų nužymėjimą sklypo plane ant esamo ar naujai suformuoto sutankinto grunto
pagrindo įrengiami deginto sendinto maumedžio lentų laiptai ir takai.
Laiptams suformuoti gaminamos laiptų pakopos kaip surenkami vienetai. Pakopos suvirinamos iš
kampuočio ir stačiakampio vamzdžio profiliu. Lentų atemimui ir tvirtinimui kas 40÷50 cm tvirtinamos
stačiakampio vamzdžio skersinės sijos.
Pakopoms sumontuoti prie kvadratinio vamzdžio statramsčių privirinamos stačiakampio vamzdžio
išilginės sijos. Atstumas tarp statramsčių turi būti ne daugiau kaip per tris pakopas. Atraminiai
statramsčiai įbetonuojami į rankinių būdu įšgręžtus polinius pamatėlius.
Analogiškai laiptų aikštelių (takų) aprėminimui naudojamas kvadratinio vamzdžio profilis, ant
kurio kas 40 cm tvirtinamos stačiakampio cinkuoto vamzdžio skersinės sijos. Maksimalus skersinių sijų
tarpatramis 80 cm (kas 80 cm turi būti kvadratinio vamzdžio atraminės sijos). Laiptų aikštelės remiamos
ant stačiakampio vamzdžio išilginių sijų, kurios privirinamos prie kvadratinio vamzdžio statramsčių.
Atraminiai statramsčiai įbetonuojami į rankinių būdu įšgręžtus polinius pamatėlius ne didesniu kaip 1,6 m
žingsniu.
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1. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų
vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
Darbų atlikimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms.
Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio
šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po darbų atlikimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės,
jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų
kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 1.01.04:2017 „STATINIO
PROJEKTAVIMAS.PROJEKTO EKSPERTIZĖ“)
Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas
pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga
statybos metu.
Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir nuotekų
išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu.

PASLĖPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus:



pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus;



pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;



metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas);
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2. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS.
2.1.

Bendroji dalis

Šis skyrius apima visas plienines konstrukcijas ir elementus, numatytus projekte.
Bendrieji reikalavimai
APSAUGA NUO KOROZIJOS
Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais ir (arba) cinkavimas.
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai
sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamžiškumas turi būti didelis - pagal LST EN ISO 12944-1 – daugiau kaip 15 metų.
Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 2 ½ pagal LST
EN ISO 12944-4:1998 A priedą.
- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis.
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 m.
- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse.
Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Plieno dažymui naudoti miltelinius dažus. Teptuku gali būti
atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko
žymių.
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi
pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų).
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami
ir iš karto gruntuojami.
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas
uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.
Galvanizuotų paviršių dažymas labai priklauso nuo galvanizuoto paviršiaus būklės. Neseniai cinkuotą paviršių reikia
apdoroti su ėsdinančia rūgštimi, siekiant pagerinti dažų sukibimą. Seniai galvanizuotiems ir išdžiūvusiems paviršiams
išankstinis apdorojimas nereikalingas.
Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus su Inžinieriumi.
Sauga
Turi būti imtasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas personalo ir turto saugumas. Vengti didelių
garų ir toksinių dūmų koncentracijų. Uždarose erdvėse būtini ištraukiamieji ventiliatoriai ir orapūtės. Kur reikalauja gera darbų
praktika, turi būti naudojamos kaukės, nekibirkščiuojantys įrankiai ir kita speciali įranga.
Kokybės kontrolė
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingus kokybės atitikties dokumentus . Visas
plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.
Konstrukcinės medžiagos
Pagal STR 2.05.08:2005 6.1 lentelę parinktas plienas S235 ir S275 klasės.
Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t = -30°C.
Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euro normų asortimentą ir plieninių konstrukcinių elementų gamybai
naudojamas plienas S275 klasės jei ne nurodyta kitaip.
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Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus
Užsakovo suderinimą.
Suvirinti sujungimai
Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba,
atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant
specialaus nurodymo, turi būti ne žemesnės markės kaip S235JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant
temperatūrai t = -30°C.

2.2. Suvirinimas ir pristatymas
Bendroji dalis
Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas
surinkimas bei pastatymas.
Metalinių elementų sandėliavimas
Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi būti markiruojami
vietoje arba grąžinami gamintojui.
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant
pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2
m.
Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar
metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito.

2.3. Plieninių konstrukcijų priėmimas
Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių, drėgmės, ledo,
sniego, gruntuotos ir dažytos.
Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais:
1)

Surinktų konstrukcijų po montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai
nuo projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montažinių sujungimų kokybė.

2)

Galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai).

Aplinkos sąlygos.
Statiniai priskiriami atmosferos koroziškumo kategorijai C3 pagal EN ISO 12944-2:1998.
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3. BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI.
3.1. Bendroji dalis
TAIKYMO SRITIS. STANDARTAI
Nr.

Žymuo

Pavadinimas

Pastaba

1.

LST 1328:1995

Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis –
betono, gelžbetonio darbai

2.

LST 1341:1995

Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai.
Terminai ir apibrėžimai

3.

LST 1455:1996

Cementas (įprastinis). Sudėtis techniniai reikalavimai,
atitikties požymiai

4.

LST EN 206-1:2002

5.

LST.ISO 1328:1995

6.

LST 1342:1994

7.

LST.EN 196-1:1996-196-12:1996

8.

LST.1428.1:1996-1428.12:1996

9.

RSN 76-80

10.

LST.ISO 1920:1995

11.

LST.ISO 2736/1:1995

Betono bandymas. Bandiniai. 1 dalis. Nesukietėjusio
betono imties ėmimas

12.

LST.ISO 2736/2:1995

Betono bandymas. Bandiniai. 2 dalis. Bandinių
pagaminimas ir išlaikymas stiprumo bandymams

13.

LST.ISO 4012:1995

14.

LST.ISO 4111:1995

15.

LST.ISO 6275:1995

Sukietėjęs betonas. Tankio nustatymas

16.

LST.ISO 6276:1995

Nesukietėjęs sutankintas betonas. Tankio nustatymas

17.

LST.ISO 6782:1995

Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas

18.

LST.ISO 7033:1995

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės,
gamyba ir atitiktis
Betonas. Konsistensijos klasifikacija
Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai
reikalavimai
Cementas (bandymo metodai)
Betonas (bandymo metodai)
Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir
gelžbetonio konstrukcijų vertinimo instrukcija
Betono bandymas. Bandiniai

Betonas. Stiprio gniuždant nustatymas
Nesukietėjęs betonas. Konsistencijos nustatymas.
Sutankinimo laipsnis (Sutankinimo indeksas)

Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių masės
tūrio vienete ir vandens įgėrimo nustatymas. Piknometrinis
metodas

BENDROJI DALIS
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).
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3.2. Betono mišinys
Betono mišiniai turi atitikti LST LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad
mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas.
Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu
oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16
mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro.
Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir
galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis.
Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo
armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus.

3.3. Armatūrinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 „Armatūrinis
plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela“ reikalavimus.
Armatūros klasių savybės
Armatūros
klasė

Nominalusis
skersmuo,
mm

S240
S400

5,5–40,0
6,0–40,0

Paviršiaus
forma

lygi
rumbuota
lygi ir
S500
3,0–40,0
rumbuota
* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose.
() – skliausteliuose – vielinės armatūros.

f tk
f yk

1,08
1,05

Stipris (MPa)
charakteristinis
fyk(f0,2k)
240
400

1,05

500

skaičiuotinis
fyd(f0,2d)
218
365
450(410)

Skersinės
armatūros
skaičiuotinis stipris
(MPa)
174*
157
290*
263
360*
324
(328)
(295)

Armavimo darbų vykdymas
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos
konstrukcijos klojinius.
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas.
Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai,
fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis.
Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu
būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra.
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Ypač
atidžiai reikia patikrinti atstūmus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie lieka
konstrukcijoje, o reikiami atstūmai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros
strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolanko būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta
viela.
Darbų kokybės kontrolė
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai

DOKUMENTO ŽYMUO

ENERO-44(2017)-TP-I-SK_TS

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

6

10

0

Parametras

Leistini
nuokrypiai
mm

Kontrolė

±20

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų
darbų registravimas Rangovo darbų
žurnale

1. Atstūmai tarp atskirų darbo armatūros strypų: atraminių
plokščių ir pamatų sienų
2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir konstrukcijos
Techninė apžiūra visų elementų, atliktų
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm:
darbų registravimas Rangovo darbų
iki 100
+4
žurnale
nuo 101 iki 200
+5
Techninė apžiūra visų elementų, atliktų
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm
darbų registravimas Rangovo darbų
imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai
+4, -3
žurnale
išmatavimai, mm:
iki 100
nuo 101 iki 200
+8, -3
virš 300
+15, -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20mm ir konstrukcijos
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm:
iki 100
+4, -5
nuo 101 iki 200
+8, -5
nuo 201 iki 300
+10, -5
virš 300
+15, -5
Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų
įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų.

3.4. Betonavimo darbai
REIKALAVIMAI KLOJINIAMS
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol
konstrukcija nesukietėja.
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti -1/400 angos.
Klojinių leistini nuokrypiai
Klojinių konstrukcijų elementai
1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių
elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių:
1m ilgio
visai angai
2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydžio:
1m aukščio
visam pamatų aukščiui
3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:
pamatai
atraminės plokštės
4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu
5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle

Leistini nuokrypiai, mm

25
75
5
20
15
10
10
3

BETONO PRIEŽIŪRA
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad
būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio.
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KLOJINIŲ NUĖMIMAS
Plokščių, sijų ir kitų konstrukcinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai
gali būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami vietoje, kol betonas
pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui
bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų
bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus kai naudojamas greitai kietėjantis cementas.
Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos priežiūros inžinieriumi.

3.5. Betonavimo darbų kokybės kontrolė
Statybinių nuokrypių kontrolė
Išbetonuotų g/b ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų.
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai
Leistinieji
nuokrypiai,
mm

Nuokrypio pavadinimas
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį:
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote, išskyrus atraminius
paviršius
Elementų ilgio
Elementų skerspjūvio matmenų

±5
±20
+6,-3

Taip pat turi būti vykdoma, atitinkamai pagal kategoriją, betoninių paviršių kokybės.
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4. DANGŲ PAGRINDAI IR KONSTRUKCIJOS
4.1. Dangų pagrindai
Dangų pagrindai įrengiami vadovaujantis R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“ ir R 35-01
„Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“.
Pieš dangų pasluoksnių įrengimą esamą grunto pagrindą būtina sutankinti iki Ev2-30 Mpa.
Įrengiant žvyro pagrindus ir dangas būtina naudoti optimalų mišinį iš 40÷120 mm stambumo frakcijų. Į žvyro
dangos paviršių įterpiama 5÷10 mm frakcija.
Skalda ir žvyras pasluoksniui sutankinami pagal R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, kol bus pasiektas iš
įvairaus stambumo frakcijų sudaryto sluoksnio standumas. Dangos paviršiuje įterpiant smulkesnę frakciją turi susidaryti
tanki pluta. Tankinimo pabaigos požymiai – voluojant dangos paviršius nebanguoja, skalda ar žvyras nepersistumia,
nelieka volo pėdsako, atskiri skaldos ar žvyro grūdeliai traiškomi, neįterpiant į dangos paviršių.
Skaldos, žvyro ir šlako pagrindus ir dangas leidžiama įrengti ir žiemos sąlygomis. Nuo paviršiaus turi būti
nuvalytas sniegas ar ledas. Tankinamo sluoksnio storis neturi viršyti 15 cm (sutankinus).
Skaldos pagrindas.
Dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ant šalčiui
atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus. Pagrindo
sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa.
Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės. Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai
(bendrosios ribos):
-dalelių, ≤0.5mm – 5-35 ℅ mišinio masės,
-grūdelių, ≤1 mm - 9-40 % mišinio masės,
-grūdelių, ≤2 mm – 16-47 % mišinio masės,
-grūdelių, ≤5,6 mm - 22-60 % mišinio masės,
-grūdelių, ≤11,2 mm - 35-68 % mišinio masės,
-grūdelių, ≤22,2 mm - 55-85 % mišinio masės.
Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2010[20].
Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos
sustiprinamos, pastatant bortus.
Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.
Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal ĮT SBR 07[14]. Visus pastebėtus trūkumus Rangovas turi
pataisyti savo sąskaita.
Pasluoksnis.
Pasluoksniui naudojamos skaldos atsijos. Sluoksnio storis 3 cm. Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti 2-5 ℅
mišinio masės.
Smėlis.
Smėlio techniniai duomenys
Smėlis – nuosėdinė uolėna, sudaryta iš nuotrupinių dalelių.Dalelių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm.
Smėlis beveik ar visiškai nesucementuota uoliena t. y. biri, nevienalytė. Vienalytė sucementuota įvairiais cementais
uolienavadinama smiltainu. Smėlis pagal savo kilmę gali būti fliuvioglacijalinis, jūrinis, aliuvinis (upinis), eolinis. Smėlio
mineralinė sudėtis gana įvairi. Jis gali būti monomineralinis, sudarytas praktiškai iš vieno mineralo (kvarcinis, feldšpatinis
ir pan.), taip pat polimineralinis – iš įvairių mineralų nuolaužų. Mineralinė smėlio sudėtis priklauso nuo fiziškai ardomų
uolienų mineralinės sudėties. Jei ardomos jūrinės nuogulos ar smėlis akumuliuojasi šiltose jūrose – smėlis bus karbonatinės
sudėties – klintinis smėlis, jei klostosi vulkaninės salos pakrantėse – vulkaninis smėlis.
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Techniniai duomenys

Nurodyti reikalavimai

Dalelių dydis
100%

<1,2mm

90%
10%

> 0,5mm
<0,5mm

Minkštėjimo taško temperatūra
pagal DIN 51730
SiO2
Drėgmė

Tiekėjo pateikti
duomenys

≥1200°C
>70 %
< 0,5%

Smėlis, randamas Lietuvos teritorijoje gali būti suskirstytas į kelias grupes:
Jūrinis, randamas prie Baltijos jūros, polimineralinis, sudėtiniai mineralai: kvarcas, feldšpatas, ilmenitas, granatas ir
kt.
Eolinis, randamas palei jūros pakrantę, Kuršių nerijoje, taip pat Dzūkijos miškuose.
Aliuvinis – prie visų Lietuvos upių.
Fliuvoglacialinis pasiskirstęs praktiškai visoje Lietuvoje. Šis smėlis naudojamas betono gamyboje.
Limnoglacialinis, smulkesnis bet geriau išrūšiuotas smėlis.
Kvarcinis smėlis kasamas Anykščių rajone. Šis smėlis susiklostė neogeno periode.
Granito plokščių danga.
Granito gaminiams, naudojamiems takų ir laiptų dangai keliami šie reikalavimai:
 eksploatuojamas paviršius turi būti bučiarduotas (ne slidus).
 granito atsparumas šalčiui – F50.
 vandens įgeriamumas – iki 0,5%.
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MEDŽIAG
GŲ KIEKIŲ
Ų ŽINIARA
AŠTIS

Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pavaadinimas

Kiekis

2
Gran
nito plokščių tako ir laiptų 1L-1 įrengimas
Bučiiarduoto graanito plokštėės laiptams
×450×1900
120×
Bučiiarduoto graanito plokštėės takams 80×450×190
8
00
Geottekstilė 300 g/m2
Žvyrro-smėlio sluoksnio 2000 mm storioo užpylimass ir
sutannkinimas
Žvyrro-skaldos fr.
f 0-32/45 mišinio
m
sluooksnio 100
mm sstorio užpyllimas ir sutaankinimas
Monnolitinės paggrindo plokšštės laiptam
ms
betonnavimas:
Armaatūrinis tink
klas ø10 S500/200/2000
Pakoopų armatūrros tinklelis ø5 S500/1000/100
Betonas C30/377 XF1 F150 gręžtiniams poliams
Grannito atsijos
Grannito plokščiųų klijai

3

Mato
vnt.
4

vnt

100

vnt
100

40
m2

3
24,3

m3

2,8

m3

155
101
16,0
0
1,0
1,6

m2
m2
m3
m3
m3

30

m2

80
60
2
40
30

m
m
m
m
m

39

m2

Mau
umedžio terrasinių len
ntų lengvų konstrukccijų
tako ir laiptų 1L-3 įrengim
mas
Degiintos sendiintos maum
medžio terrasinės lenntos
45×1105
Pakoopų iš kampuočio 60×660×8,0 suviirinimas
Skersinės sijos iš
i st. vamzddžio 50×30×
×4,0
Skersinės sijos iš
i kv. vamzddžio 50×50×4
Sijoss iš st. vamzzdžio 80×400×3
Statrramsčiai iš kv.
k vamzdžiio 40×40×3
Plienninių gaminnių paviršiųų nuvalymaas nuo rūdžžių,
grunttavimas, daažymas antikkoroziniais dažais
Gręžžtinių polių
ų ø200, H=
=0,7m gręžžimas rankiiniu
būduu
Betonas C25/300 XC2 gręžtiniams poliams

36

vnt

0,8

3

m

Mau
umedžio terrasinių len
ntų lengvų konstrukccijų
tako ir laiptų 1L-4 įrengim
mas
Degiintos sendiintos maum
medžio terrasinės lenntos

90

m2

Nuoroda

Pastaboss

5

6

957 kg
289 kg

567 kg
263 kg
11 kg
212 kg
99 kg

26 m

0
Laida

Atestato
Nr.
A1996
KPD 3836

657
16159

Etapas

LT

Data

Keitimų pavvadinimas (priežasstis)

UAB „ENER
RO“
Žalgirio g. 922
LT-09303, Viilnius
Tel.: 8 5 20311299
El. p.: info@eenero.lt

PV
PDV
Konstr.

I.S
Sakalauskaitė
B.F
Feofanov

Vilniaus pilių valsstybinio kultū
ūrinio rezervato,
Vilniauss piliakalnio su
s papiliais irr gyvenviete (u.
( o. k.
664)) komplekso - Kalnų park
ko dalies adreesu
Arsen
nalo g. 5, Viln
niuje, teritorijos tvarkym
mo ir
statinių staty
ybos, remontoo projektas
Laida

Dokumennto pavadinim
mas:
MED
DŽIAGŲ KIE
EKIŲ ŽINIAR
RAŠTIS

0

A. Blažys

Užsakovas:

Vilniaus pilių valstybinnio kultūrinio
o rezervato
direkcija

Žymuo:
RO-44(2017)-T
TP-I-SK_MŽ
ENER

Lapas

Lapų

1

1

Eil.
Pavadinimas
Kiekis
Nr.
1
2
3
45×105
25. Pakopų iš kampuočio 60×60×8,0 suvirinimas
202
26. Skersinės sijos iš st. vamzdžio 50×30×4,0
200
27. Skersinės sijos iš kv. vamzdžio 50×50×4
38
28. Sijos iš st. vamzdžio 80×40×3
150
29. Statramsčiai iš kv. vamzdžio 40×40×3
82
30. Plieninių gaminių paviršių nuvalymas nuo rūdžių,
124
gruntavimas, dažymas antikoroziniais dažais
31. Gręžtinių polių ø200, H=0,7m gręžimas rankiniu
96
būdu
32. Betonas C25/30 XC2 gręžtiniams poliams
2,2
33.

42.

Maumedžio terasinių lentų lengvų konstrukcijų
tako ir laiptų 1L-5 įrengimas
Degintos sendintos maumedžio terasinės lentos
45×105
Pakopų iš kampuočio 60×60×8,0 suvirinimas
Skersinės sijos iš st. vamzdžio 50×30×4,0
Skersinės sijos iš kv. vamzdžio 50×50×4
Sijos iš st. vamzdžio 80×40×3
Statramsčiai iš kv. vamzdžio 40×40×3
Plieninių gaminių paviršių nuvalymas nuo rūdžių,
gruntavimas, dažymas antikoroziniais dažais
Gręžtinių polių ø200, H=0,7m gręžimas rankiniu
būdu
Betonas C25/30 XC2 gręžtiniams poliams

43.
44.
45.
46.

Pamatėlių suolams ir šiukšledėžėms įrengimas
Kelio bordiūras GB 3-30-4
Betonas C30/37 XC4 F100
Betonsraigtis 10×80 cinkuotas

47.
48.
49.

Medinių aptvėrimų IT-1 pamatų įrengimas
Medinio stulpo įvaras 120×120×200×750
Gręžtinių polių ø200, H=1,2m gręžimas rankiniu
būdu
Betonas C25/30 XC2 gręžtiniams poliams

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

50.

Mato
vnt.
4

Nuoroda

Pastabos

5

6

m
m
m
m
m

1432 kg
878 kg
214 kg
794 kg
271 kg

m2
vnt

68 m

m3

18

m2

43
40
9
30
21

m
m
m
m
m

26

m2

27

vnt

0,6

m3

31
3,6
280

vnt
m3
vnt

130

vnt

130

vnt

5,0

m3
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51 kg
159 kg
70 kg

19 m
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