
 

TECHINĖS SPECIFIKACIJOS 

NR. 4 

 

METALO DARBAI 

 

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

                                        Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms  

 

5.1. BENDROJI DALIS 

Šis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus ir jų įrengimą. 

Metalo gaminiai yra šie: 

- vartų ir durų grotos; 

- pertvarų metalinis karkasas; 

- šalutinės ir pagrindinės sijos; 

- vielos atitvaros; 

- jungimo bei tvirtinimo detalės. 

 

5.2. PLIENAS  

Konstrukcijoms ir elementams naudojamo plieno markė turi būti pagal GOST standartą S235 

J2G3 arba ne blogesnių savybių pagal kitus standartus (gavus Techninės priežiūros inžinieriaus 

suderinimą). 

 

5.2.1. PLIENŲ RŪŠYS 

KONSTRUKCINIS PLIENAS 

Laikančioms konstrukcijoms, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakštai ir 

juostos iš anglinių konstrukcinių plienų,  

 

Paprastųjų anglinių plienų sudėtis turi atitikti lentelei 

Sąlyginis 

plieno 

pavadini

mas 

Elementų kiekis, % 

C Mn Si S P Cr Ni Cu 

ne daugiau ar ribose 

S235 0,22 0,6 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3 

 

Plieno pavadinime raidė S nurodo, kad plienas statybinis, skaitmenys nurodo plieno sąlyginę 

takumo ribą Rp, išreikštą MPa. 

Paprastųjų anglinių plienų cheminės sudėties leistini nuokrypiai 

Elementai 

Valcuoto plieno ruošiniuose leistinos ribinės nuokrypos, % 

verdančio stingimo plieno 
pusiau ramaus ir ramaus 

stingimo pliene 

Anglis - 0,03 - 0,02 

Manganas + 0,05 ÷  0,04 + 0,05 ÷ 0,03 

Silicis -- + 0,03 ÷ 0,02 

Fosforas + 0,006 + 0,005 

Siera + 0,006 + 0,005 

        

Naudojamų paprastųjų anglinių konstrukcijų plienų mechaninės savybės turi būti ne blogesnės 

negu pateiktos lentelėje. 

 

Paprastųjų anglinių konstrukcijų plienų stambių kaltinių ruošinių mechaninės savybės 

Maksimalus Kaltinio ruošinio Mechaninės savybės 



kaltinio ruošinio 

skersmuo, mm 

terminis 

apdirbimas 
Stiprumo riba, 

Mpa 

Santykinis 

ištisimas % 

Santykinio 

skerspjūvio 

susitraukimas % 

Kietumas 

HB 

200 Normalizavimas 373 – 490 36 – 50 58 – 65 131 

 

Kietumas nustatomas Brinelio metodu. 

 

 ARMATŪRINIS PLIENAS 

Karštai valcuotas armatūrinis plienas turi būti iš anglinių ir mažai legiruotų plienų. 

AI tipo plienas tiekiamas apskritais strypais lygiu paviršiumi. 

AIII tipo plienai turi skirtingus sraigtinius išsikišimus abiejose strypo pusėse: vienoje pusėje 

sriegis yra dešininis, kitoje – kairinis. Armatūrinių plienų cheminė sudėtis ir jos nukrypimai turi atitikti 

pateiktai lentelėse. 

 

Karštai valcuoto armatūrinio plieno cheminė sudėtis 

Armatūrini

o plieno 

tipas 

Vari-

jantai 
Cheminė sudėtis masės % 

C Mn Si Cr Ti Al Ni S P Cu 

AI 1 0,14–0,22 0,3-0,6 0,07 < 0,3 -- -- 0,3 0,05 0,04 0,3 

 2 0,14-0,22 0,4-0,65 0,05-0,65 < 0,3 -- -- 0,3 0,05 0,04 0,3 

 3 0,14-0,22 0,4-0,65 0,12-0,3 < 0,3 -- -- 0,3 0,05 0,04 0,3 

AIII 4 0,28-0,37 1,3-1,75 < 0,17 < 0,3 -- 0,001-

0,015 

0,3 0,05 0,045 0,3 

 5 0,3-0,37 0,8-1,2 0,6-0,9 < 0,3 -- -- 0,3 0,45 0,04 0,3 

 6 0,2-0,29 1,2-1,6 0,6-0,9 < 0,3 -- -- 0,3 0,45 0,04 0,3 

 

Karštai valcuoto mažai legiruoto armatūrinio plieno leistinos cheminės sudėties nuokrypiai,  

išsaugant mechaninių savybių normas 

Elementai Ribiniai nuokrypiai, % Elementai Ribiniai 

nuokrypiai, % 
Anglis + 0,02 Siera + 0,005 

Silicis + 0,05 Fosforas + 0,005 

Manganas + 0,1  + 0,01 

Chromas + 0,05 Cirkonis  - 0,02 

Varis + 0,05 Titanas  0,01 

 

Armatūrinių plienų mechaninės savybės yra svarbiausias jų rodiklis ir privalo būti ne mažesnės 

kaip pateiktos lentelėse. 

 

Karštai valcuotos armatūros mechaninės savybės 

Armatūrinio 

plieno tipas 

Takumo riba, MPa Stiprumo riba, MPa Santykinis ištisimas, % Bandymas šaltam 

lenkimui (c-

įspraustinės storis, d 

-  strypo skersmuo) 
Ne mažiau kaip 

A-I 235 373 25 180
0
; c = 0,5 d 

A-III 392 590 14 90
0
; c = 3 d 

 

Vielų mechaninės charakteristikos 

Tipas 

Mechaninės savybės 

Takumo riba, Mpa Stiprumo riba, MPa 
Santykinis 

pailgėjimas,  

Vr-I 395 – 405 526 – 540 16 

 



PLIENAS SUVIRINIMO VIELAI 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą 

pagrindinį metalą. Anglies kiekis pliene C<0,025 – 0,19 . Tai reikalinga, kad plienas suvirinimo siūlėje 

neužsigrūdintų ir būtų plastiškas. 

Vertikalių paviršių horizontalių ir palubinių siūlių atliekamas (esant trumpam lankui) 4 mm 

skersmens elektrodas. Suvirinimą atlikti pagal Rangovo paruoštą technologiją, suderintą su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

 

5.2.2. APSAUGA NUO KOROZIJOS 

 

DAŽYMAS 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, 

klimatiniams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 

pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

- nuriebinimas; 

- valymas; 

- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje 

tuoj po valymo; 

- du apdailiniai sluoksniai užnešami objekte ir jie turi būti suderinti su kitomis medžiagomis 

(žiūr. projekto Architektūrinę dalį); 

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 m; 

- spalva turi būti pagal Architektūrinėje projekto dalyje pateiktą spalvinį sprendimą. 

Dažymas gali būti atliekamas purškimu arba teptuku. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad 

dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. 

Konstrukcijų sujungimo virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš 

karto gruntuojami bei uždažomi. 

Plieno gaminiai, kurie bus uždengiami, prieš uždengimą turi būti nudažomi antikoroziniais 

dažais. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoti (minimalus cinko 

dangos sluoksnis 80 m) arba nerūdijančio plieno. 

 

5.2.3. APSAUGA NUO UGNIES 

 

DAŽYMAS 

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Pagrindas valomas rankiniu arba mechaniniu 

būdu. Visi nešvarumai, nebetvirti sluoksniai bei skiriančios substancijos turi būti pašalintos mechaniškai 

arba smėliasrove. Pagrindas turi būti gruntuotas. Dažai turi būti gerai išmaišomi. 

Išsipučianti priešgaisrinė danga, pagaminta skiediklių pagrindu. Priešgaisrinis poveikis gaunamas, 

kai ši danga išsipučia nuo aukštos temperatūros ir sudaro storą akytą sluoksnį, apsaugantį nuo ugnies. 

Išsipūtusios dangos storis yra iki 300 kartų didesnis, nei sausos dangos. Tankis-1.5 kg/dm
3
 prie 20 °C, 

džiūvimo laikas- prie 20 °C ir 60 % r.h.: 36 val – galima liesti 7 paros – pilnai sukietėję. Minimali 

temperatūra dažant ir džiovinant 0 °C. Maksimali temperatūra dažant ir džiovinant + 40 °C. Sausųjų 

dalelių-73.3 % svoryje 58.9 % tūryje. 

 

5.2.4. KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti gaminio sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, 

apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors komponentą, tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 

- naujas komponentas ar profilis, lyginant su keičiamu komponentu ar profiliu, turi turėti 

artimas, bet ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, 

skerspjūvio plotas ir kt.); 

- Rangovas turi įrodyti, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukciniam projektui; 



- bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas; 

- konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi aprobuoti Techninės 

priežiūros inžinierius; 

- pakeitimas turi būti aprobuotas Techninės priežiūros inžinieriaus. 

 

5.3. METALO DARBŲ VYKDYMAS 

 

5.3.1. SUVIRINIMAS 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų 

detalių deformacijų. 

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 

sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, 

ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, 

rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalinamos. 

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą 

pagrindinį metalą. Tai reikalinga, kad plienas suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas. 

Vertikalių paviršių horizontalių ir palubinių siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam 

lankui) 4 mm skersmens elektrodais. Suvirinimą atlikti pagal Rangovo paruoštą technologiją, suderintą su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. 

 

SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Suvirinimo defektai: 

- grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai 

viršijantys 1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie, išilginės siūlės pagrindiniame 

metale, atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei; 

- poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu 

aptepu arba suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius; 

- nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba 

per mažam suvirinimo stiprumui. 

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tikslumą. 

Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o 

suvirinant automatiniu būdu - 2 % visų siūlių. 

Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių kaip nurodyta 

GOST 14098-91. 

Anglinių ir mažai legiruotų plieninių konstrukcijų suvirinimui su laikinu stiprumu nutraukimui 

iki 500 MPa naudoti E-42 tipo elektrodus (žiūr.lentelę): 

 

Elektro-

do tipas 

Siūlės metalo stiprumas 

Išlydyto metalo 

sudėtis % 

Laikinas 

stiprumas 

nutrauki-

mui, MPa 

Santykinis 

pailgėji-

mas % 

Smūginis 

tąsumas, 

kgm/cm
2
 

Suvirinto sujungimo atlikto 

elektrodais mažesnio kaip 3 mm 

skersmens 
Siera Fosforas 

laikinas 

stiprumas 

nutraukimui 

MPa 

sulenkimo kampas 

(laipsniais) 

E 42 420 18 8 420 150 0,04 0,045 

5.3.2. METALINIŲ ELEMENTŲ SANDĖLIAVIMAS 

 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami. 



Metaliniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar 

grindų 0.2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą sandėliuoti ant medinių ar 

metalinių padėklų ir intarpų iki 1.5 metro aukščio ir 200 - 600 kN svorio rietuvėse. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 

 

5.4. METALO DIRBINIAI 

 

METALINIS KARKASAS 

Naudojamas tipinis surenkamas 75mm storio pertvaroms paprasto tipo metalinis karkasas. 

Metalinį karkasą sudaro statramsčiai bei lubų ir grindų gulekšniai. Po gulekšniai dedamos tarpinės. 

Gulekšniai prie grindų kas 400mm, statramsčiai išdėstomi kas 600mm. Kur reikalinga, statramsčiai su 

gulekšniais sutvirtinami specialiais varžtais metalinių elementų sujungimui. Skylės laidų instaliacijai 

pramušamos naudojant specialų įrankį. Pertvarų vietose, kur bus kabinami sunkūs daiktai, karkase 

įmontuojamas sutvirtinimo elementas iš metalo lakšto. 

Surenkant ir montuojant karkasą vadovautis gamintojo instrukcijomis. Metalinis karkasas turi 

būti padengtas antikorozine danga. 

 

ĮDĖTINĖS DETALĖS 

Idėtinės detalės gaminamas iš C235 markės plieno lakštų. Idėtinės detalės naudojamos 

pagrindinių sijų inkaravimui. 

ARMATŪRINIAI TINKLAI 

Tinklai naudojami betonavimo darbams. Tinklai gaminami iš armatūrinio plieno strypų ar vielos. 

PLIENINĖS SIJOS 

Monolitinei perdangai naudojamas dvitėjinis profilis iš C235 markės plieno. Plieno profilis turi 

atitikti standarto keliamus reikalavimus. 

VIELOS TINKLŲ ATITVAROS 

Vielos atitvaroms naudojamas plieninis rėmas iš 100/50/5mm ir 100/100/5mm vamzdinio 

profilio. Rėmo tarpai užpildomi cinkuotos vielos tinklu 2/2/100/100mm. Rėmas montuojamas tarp g/b 

kolonų. 

KOPĖČIOS 

Metalinės kopėčios. Kopėčios tvirtinamos prie sienos. 

VARTŲ IR DURŲ GROTOS 

Vartų ir durų grotos gaminamos iš vamzdinių profilių plienas C235. Lakštinio C235 markės 

plienio. A-I klasės armatūros strypų 20mm skersmens. Grotose įrengiamos mechaninės spynos. Grotos 

inkaruojamos į mūra ir g/b kolonas. 

SKARDINIAI PROFILIAI 

Šaltai lankstytieji plieno profiliai L, U, C, Z, W,S skerspjūvio formos iš juostų ir lakštų iki 3mm 

storio, padengtų lydaline cinko danga. Dangos storis 60mm. Šaltai lankstyti profiliai turi atitikti TL-01-

010:2002 ir DIN EN 10162:1997 normų reikalavimus. 

LIUKAS 

Patekimui ant perdangos įregiami 90cm ilgio ir 90cm pločio liukai. Liukas tvirtinamas prie 

šalutinių sijų. Liuko karkasas iš stačiakampių vamzdinių profilių, profilio sienelės storis 3mm, plienas 

C235. Plieno karkasas gruntuojamas ir padengiamas emalėmis. Liukas apšiltinamas 50+150mm storio 

30kg/m3 tankio akmens vatos plokštėmis. Išorinis ir vidinis paviršius padengiamas profiliuota skarda 

dengta puralo danga. Šilumos perdavimo koeficientas 0,2W/m2K. 

PROFILIUOTI LAKŠTAII 

Danga dengtas lakštas yra labai išvalyta medžiaga, kurioje plieno stiprumas ir galimybė jį 

suformuoti, derinamos su atsparumu korozijai ir estetine išvaizda, kurią suteikia organinė danga. Spalvota 

danga dengti lakštai gaminami nenutrūkstamos gamybos dangos dengimo linijoje.  Matinis poliesteris yra 

poliesterio melamino danga. Ji suteikia paviršiui matinę išvaizdą.  

 

Sausos plėvelės storis μm 
1) 

 35 

Dangos struktūra - 



Blizgesys, Gardner 60° - 

Maks. vyraujanti aplinkos temperatūra 

°C 

120 

Minimali formavimo temperatūra °C
2) 

-10 

Minimalus leistinas lenkimo spindulys 
3)

   

karštu panardinimu cinkuotas 

pagrindas 

4x a 

šaltai valcuotas pagrindas 0x a 

Pieštuko kietumas 
4)

 F 

Atsparumas korozijai  

užpurškimo druska testas 
5)

    500 val 

Drėgmės kameros testas 
6) 

1 000 val 

 

1) Dangos storio paklaida yra –10% 

2) Taikoma formuojamos medžiagos temperatūrai 

3) a = lakšto storis be dangos. Lentelėje pateikta vertė yra dangai leistino lenkimo spindulio. Skirtingose 

aplikacijose turi būti laikomasi bet kurių produkto apribojimų, nurodytų plieno pagrindui. Jie nurodyti 

atitinkamo plieno duomenų lakšte. 

 

Matinio poliesterio atsparumas oro sąlygoms ir korozijai yra geras. Pagrindinė dangos savybė yra matinis 

paviršius.  

Matinis poliesteris yra kieta danga, todėl pasižymi tik geromis savybėmis. Paprastai tipinis pritaikymas 

apima stogų dangos čerpes ir nedaug formuotus inžinerijos produktus. 

Bet kuriuos paviršiaus defektus, atsiradusius montavimo ir pernešimo metu, reikia pataisyti uždažant. 

Galima padengti ir visiškai naują dangos sluoksnį. Dažymo firmos ir lakštų gamintojas padės pasirinkti 

reikiamą dažų tipą. 

 

 


