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DANGOS 

 

Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. 

                                       Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 

1.1. VIETOS PARUOŠIMAS 

 Iki statybos darbų pradžios statybos aikštelėje atliekami betoninės dangos ir akmenų mūro 

ardymo darbai. Iš aikštelės išvežamas statybinis laužas. 

 

2.1. AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMŲ GRINDIMAS 

2.1.1. Bendroji dalis 

Aikštelės grindimas apima apatinį šalčiui atsparų pagrindą, biriųjų medžiagų bei hidrauliškais 

rišikliais sustiprintą pagrindo sluoksnį, asfalto dėvimąjį sluoksnį, kelio bortus, šaligatvius. 

Prieš grindimo bei dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, 

kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų 

paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir 

kitų defektų ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti atliktas taip, 

kad faktiškai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 5,0 cm. Matuojant 

lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi 

nukrypti daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ± 10 cm 

Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - 

deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 > 45 MN/m
2
 (pagal DAT.KP-95, 2.1.5.3.2 punktas). 

Darbai šalčio ir atšilimo periodais: 

1. Jeigu žemės sankasą numatoma rengti žiemą, tai šiems darbams reikia tinkamai 

pasiruošti, t.y. apsaugoti kasvietes nuo užšalimo, sutvarkyti vandens nuleidimą, pašalinti 

augalinį sluoksnį, paruošti priemones, neleidžiančias gruntui užšalti; 

2. Gruntą nuo užšalimo galima apsaugoti: išpurenant grunto paviršių suariant, naudojant 

chemines medžiagas, pvz. natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis 

arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – 

naudojant pjūvenas, durpes, šiaudus ir pan.; 

Darbų aprašyme būtina numatyti nuolatinį sniego, ledo valymą nuo privažiavimo kelių 

ir darbo vietų. 

3. Žemės darbai žiemą turi būti atliekami be pertraukų, greitai ir sutelkus kelių teisimo 

mašinas trumpame ruože. Kasant iškasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos 

termoizoliacinės medžiagos, jos turi būti nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos 

pamainos darbams skirto ploto; 

4. Norint, kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio 

sutankinimo pylime neturi viršyti: 

- kai oro temperatūra iki minus 10
0
C – nuo 2 val. iki 3 val.; 

- kai oro temperatūra minus (10
0
C - 20

0
C ) –nuo 1 val. iki 2 val.; 

- kai oro temperatūra daugiau kaip minus 20
0
C – 1 val. 

5. Jeigu stipriai šąla (daugiau kaip minus 20
0
C), sninga bei pūsto, žemės darbus reikia 

nutraukti. Prieš vėl pradedant darbus, nuo darbo vietų būtina pašalinti sniegą ir ledą. 

Užsakovą reikia informuoti apie darbų nutraukimą ir atnaujinimą. 

Prieš pavasario polaidį nuo pylimų reikia nuvalyti sniegą. 

6. Sušalusių gruntų negalima pilti į kelio statinių užpylimo, vandens pralaidų ir vamzdynų 

zonas bei tranšėjas, pylimus nuo 2 m gylio iki žemės sankasos viršaus (važiuojamosios 

dalies zonose) ir tankinti, taip pat negalima leisti gruntui sušalti šiose zonose. 



Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) reikia 

toliau rengti žemės sankasą, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami 

atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį žemės sankasos pastovumui (atšilus orams). 

2.1.2. Apatinis pagrindas 

Apatinis pagrindas susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, 

be protarpių arba nukrypimų nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudėties. Filtracijos 

koeficientas 6 m/parą. 

Didesnių kaip 2 mm grūdelių kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir kiekis 

jų gali būti ne didesnis 75 % mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi būti ne 

didesnis kaip 7 % mišinio masės. Smėlio tamprumo modulis E ≥ 120 MPa, sankabumas C = 

0,006MPa. Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir 

prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų 

naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei 

deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad 

neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad 

būtų pasiektas sutankinimo rodiklis Dpr =100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio 

reikšmė turi būti Ev2 80 MPa. Sluoksnio storis po asfaltbetonio danga 30cm, po trinkelių danga 20-

25cm. 

Tankinant, medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo 

mažesnėmis sąnaudomis. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal 

techninius dokumentus arba inžinieriaus nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų 

sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). 

Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, 

atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 

Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 

kaip ±5,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 % 

Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ± 10,0 cm. 

 

2.1.3. Bazinis pagrindas 

Bazinis pagrindas 8cm važiuojamai trinkelių dangai bus iš dolomitinės, 

frakcinės skaldos mišinio.  

Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 MPa, storis – 15 cm. 

Bazinio pagrindo įrengimui turi būti naudojami 0/45 ir 0/56 mišiniai. Klojant sluoksni 

skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį 

sutankinti. 

Baziniu pagrindo dolomitinė, frakcine skalda bus išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki 

maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos bus išbarstyta beriama 

užpildomoji medžiaga: žvyro-smėlio-skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankintas. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis 

beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, 

pastatant kelio bortus. 

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti rangovas. Užsakovo 

pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo 

pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361,2; LST 1360.2; LST 1360.6. 

Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka užsakovas. 

2.1.4. Leistini nukrypimai baziniam pagrindui 

1. Projektiniai aukščiai + 5 cm. 

2. Skersinis nuolydis ± 0,5 %. 

3. Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote ≤ 2 cm. 

4. Faktinis storis ≤ 15%, mažesnis už numatytą. 

5. Sluoksnio plotis ± 10 cm. 

           6. Sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 103% (Bandant štampu arba dinaminiu prietaisu). 



Deformacijos modulis EV2 ≥ 120 MPa  pagal LST 1360.5. 

 

2.2. ASFALTBETONIO DANGA 

2.2.1. Bendroji dalis 

Asfaltbetonio danga rengiama ant apatinio asfaltbetonio sluoksnio, prieš tai 4cm 

nufrezuojant esamą viršutinio asfaltbetonio sluoksnį. Dangą sudaro vienas viršutinis 5cm dangos 

sluoksnis iš karštų asfaltbetonio mišinių. 

2.3. VIRŠUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS 

 

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis klojamas iš kart paklojus apatinį, be pertraukos. Apatinio 

sluoksnio paviršius turi būti visiškai švarus. 

2.3.1. Užpildai ir mikroužpildai 

Užpildams naudoti aukštos kokybės skaldelę, aukštos kokybės atsijas, gamtinį smėlį, 

mineralinius miltelius. 

Frakcijų mišinio dalelių dydis ir kiekis turi atitikti LST 1362 reikalavimus. Plokščiųjų ir 

pailgų grūdelių kiekis turi būti < 20 % masės. 

2.3.2. Bitumas 

Bitumo markė BKK80, bitumo kiekis 5,9-7,2 masės %. 

Bitumo savybės turi atitikti LST 1362 reikalavimus. 

Pakloto sluoksnio storis - 50 mm; sutankinimo koeficientas - ≥ 0,97; 

Liekamasis pakloto sluoksnio akytumas - ≤ 7,0 tūrio %. 

2.3.3. Statyba 

Apatinis asfaltbetonio sluoksnis klojamas kai oro temperatūra ne žemesnė kaip 0° C. 

Apatinis dangos sluoksnis neklojamas, jei dėl kritulių ant apatinio (pagrindo) sluoksnio 

susiformavusi plėvelė. 

Klojimo mišinio geresniam sutankinimui ir sluoksnio surišimui pagrindo sluoksnis 

gruntuojamas bitumu arba emulsija. 

Asfaltbetonio mišinio temperatūra transportavimo metu neturi viršyti 120°-180° C. Mišinio 

žemiausios leistinos temperatūros galioja klojimo vietoje. 

Viršutiniai dangos sluoksniai klojami, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +3° C.  

Projekte priimtas sluoksnio storis - 50 mm. 

 

2.4. BITUMO MIŠINIO PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS IR TIKRINIMAS KOKYBĖS 

KONTROLEI 

Rangovas privalo pateikti užsakovui: 

  -  parinktą mišinio sudėtį; 

- mineralinių medžiagų rūšį ir kilmę; 

- didesnės kaip 2,0 mm frakcijos dalį, masės %, skaldelės mišinyje; 

- didesnės kaip 0,09 mm, bet mažesnės kaip 2,0 mm frakcijos dalį, masės %, smėlio 

mišinyje; 

- mažesnės kaip 0,09 mm frakcijos dalį, masės %, mineralinių miltelių mišinyje; 

- bitumo markę; 

- bitumo kieki, masės %. 

2.4.1. Leistini nukrypimai bitumo mišiniams 

Mineralinių medžiagų granulometrinei sudėčiai leistini nukrypimai kiekvienam vidutiniam 

bandiniui, paimtam iš mišinio arba iš dangos atitinkamai sudaro, masės %: 

- skaldelei ± 8,0 %; 

- smėliui ± 8,0 %; 

- mineraliniams milteliams (užpildui < 0,09 mm) ± 3 %. 

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas 

kiekvienam vidutiniam bandymui, paimtas iš mišinio (išimties atveju - iš dangos), gali maksimaliai 

nukrypti nuo projektinės reikšmės ± 0,5 masės %. 



2.5. REIKALAVIMAI DANGOS SLUOKSNIŲ ĮRENGIMUI 

Plyšių reikšmės 4 m ilgio matuojamame ruože tiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi 

viršyti šių reikšmių: 

- apatiniam asfaltbetonio dangos sluoksniui - ≤ 10 mm; 

- viršutiniam asfaltbetonio dangos sluoksniui - ≤ 6 mm.  

Dangos sluoksnių storio leistini nukrypimai: 

- pakloto sluoksnio storio atskirai reikšmei ≤ 15 %.  

Pakloto sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių ar iš kartų pagalba. 

 

2.6. LEISTINI NUKRYPIMAI ASFALTBETONIO DANGAI  

 1. Dangos plotis + 10 cm. 

2. Dangos skersinis nuolydis + 0,5 cm. 

3. Dangos lygumas: 

3.1. maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote ≤6mm; 

3.2. matuojant pagal IRI reikalavimus 2mm/m. 

4. Dangos sutankinimo koeficientas ≥ 0,97 

5. Dangos šiurkštumas ("smėlio dėmės" metodas) - 0,40 

6. Rato sukibimo su danga koeficientas matuojant PKRS-2U prietaisu - 0,28. 

7. Matuojant "švytuoklės" metodu - 45. 

Visi asfaltbetonio dangų plotai bus priimami pagal "Asfaltbetonio dangų įrengimo laikiną 

instrukciją". 

Įvertinant Lietuvos meterologines sąlygas, asfaltbetonio danga klojama tik pavasario, 

vasaros, rudens sausu periodu. 

 

2.7.  BORTAI 

Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose ant betono pagrindo pastatomi 

bortai BR 100.30.18, prieš tai išradžius senuosius bortus. 

Visi šaligatvio bortai bus padaryti iš gatavų BR100.20.8 vejų bortų ant betoninio pagrindo. 

Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. 

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir 

aprobuoti. 

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi 

rankiniu būdu. 

2.8. VAŽIUOJAMOS BETONO TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

 

Betono trinkelių markė GT 2-8 (B30). Gaminio matmenys: ilgis –200 mm, plotis – 100 mm, 

aukštis –80 mm. Gaminio masė – 3,6kg. Betono trinkelės klojamos tada, kai  jau yra įrengti bortai 

arba įrengiama viskas kartu. Trinkelių pagrindui naudojamas tokios pat granulometrinės sudėties 

smėlis kaip ir asfaltbetonio dangai. Trinkelės klojamos ant 3cm išlyginamojo cemento-smėlio 

mišinio arba skaldos atsijų. Atgrindos plotis 50cm. 

Betono trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. 

Siūlės tarp trinkelių užpildomos smulkiu smėliu. Paklojus trinkeles, šaligatvis turi būti švarus, lygus 

ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Esantis 1m2 – 50 vnt. betono trinkelių techniniai duomenys: trinkelės stipris- 40-50 MPa. 

Atsparumo šalčiui markė – F 200. Vandens įgeriamumas – iki 5 %. Dilumas – iki 0,4 g/cm
2
. 

Dangos techniniai duomenys: 

1. Betoninių trinkelių grindinio danga – 8 cm. 

2. Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis – 15 cm. 

3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 25 cm. 

Deformacijos modulis dolomitinės skaldos sluoksniui – Ev2 = 120 MPa 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis - Ev2 = 80MPa 

 Numatomas tarnybinio ir mechanizuoto valymo transporto užvažiavimas. 

 Krovininio eismo rodiklis VB 30-60, dangos konstrukcijos klasė – V. 



2.9. ŠALIGATVIO IR ATGRINDŲ IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS 

 

Betono trinkelių markė GT 2-6 (B30). Gaminio matmenys: ilgis –200 mm, plotis – 100 mm, 

aukštis –60 mm. Gaminio masė – 2,7kg. Trinkelės klojamos tada, kai  jau yra įrengti bortai arba 

įrengiama viskas kartu. Trinkelių pagrindui naudojamas tokios pat granulometrinės sudėties smėlis 

kaip ir asfaltbetonio dangai. Reikiamas smėlio sluoksnis tolygiai užpilamas ir sutankinamas. 

Sutankinimo koeficientas 0,98. 

Trinkelės  turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis ant 

3cm sauso smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų. Siūlės tarp trinkelių užpildomos sauso 

smėlio-cemento mišiniu. Paklojus trinkeles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektinius 

nuolydžius. 

Betono klasė – B30 (M400).Gaminio stipris 40-50MPa. Betono atsparumo šalčiui markė – 

F 200.Vandens įgeriamumas–iki 5 %. Dilumas – iki 0,4 g/cm
2
. 

 Dangos techniniai duomenys: 

4. Trinkelių  danga – 6 cm. 

5. Cemento-smėlio išlyginamasis sluoksnis – 3 cm. 

6. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 25 cm. 

 Ant dangos neleidžiamas automašinų užvažiavimas. 

 Žmonių su negalia poreikiams privalomi sklandūs šaligatvių ir asfaltbetonio dangų 

sujungimai ties perėjomis. 

 

 

 

 

   

 


