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1. BENDROS ŽINIOS  

Kiaurymėtosios įtemptojo gelžbetonio plokštės yra projektuojamos ir gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu, 

pagal užsakovo pateiktą perdangų planą. Plokštės yra naudojamos perdangų, stogų, sienų atitvarų įrengimui statant 

pramoninius, administracinius ir komercinius pastatus, mokymo įstaigas, gyvenamuosius namus.  

Įtemptojo gelžbetonio kiaurymėtosios plokštės yra standžios, ekonomiško skerspjūvio. Plokštės gaminamos įvairaus 

ilgio ir skerspjūvio aukščio. Standartiniai plokščių aukščiai yra 200 mm, 220 mm, 265 mm, 320 mm ir 400 mm. 

Nominalusis gaminio plotis yra 1200 mm, tačiau plokštė gali būti pjaustoma išilgai į siauresnes juostas. Standartinis 

plokščių galas yra statmenas, bet galima plokštės galą pjauti įstrižai ar laiptuotai. 

Plokštės gaminamos iš C 45/55 ar C 50/60 klasės normaliojo betono ir armuojamos iš anksto įtemptais plieniniais 

lynais, išdėstant juos tempimo zonoje. Plokščių armavimui naudojami tik sertifikuoti ir CE ženklinimą turintys septynių 

vijų lynai Y 1860S, kurių skersmuo  - 9,3 ar 12,5 mm. Standartinis plokštės atsparumas ugniai yra 60 minučių, bet, 

priklausomai nuo skerspjūvių ir apsauginio betono sluoksnio storio, jis gali būti padidintas iki 120 ar 180 minučių.  

Įtemptojo gelžbetonio plokštės pasižymi geromis garsą izoliuojančiomis savybėmis. Gaminiai yra sertifikuoti statybos 

produkcijos sertifikavimo centre ir atitinka ES keliamus reikalavimus.  

1.1.  GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS  

Kiaurymėtosios įtemptojo gelžbetonio plokštės yra gaminamos ekstruziniu būdu ilguose šildomuose stenduose.  

Prieš pradedant formavimą liejimo stendas yra nuvalomas ir sutepamas. Ant paruošto stendo išklojami ir įtempiami 

lynai.  Lynai tempiami hidrauliniu įrenginiu, kol pasiekia projektinį 1 100 MPa įtempimą. Ant liejimo stendo užkeliamas 

ekstruderis E9-1200e. Betono mišinys iš technologinio betono mazgo pakabinama adresinio transportavimo sistema 

atvežamas į betono dozavimo mašiną. Iš jos betonas dozuojamas į ekstruderį.  

Suformavus gelžbetoninę juostą, sužymimi plokščių ilgiai, daromos angos-išėmos, jeigu reikia, sudedamos kilpos, 

gręžiamos vandens nutekėjimo skylės. Baigus formavimą, arba jam tebevykstant, plokštės paviršius uždengiamas 

gumuotu brezentu. Brezentu uždengta suformuota plokštė nepraranda drėgmės ir išlaiko šilumą. Taip pagreitinamas 

kietėjimo procesas ir apsaugomas paviršius.  

Plokštė kietinama pagal laboratorijos duotą grafiką. Kietinimo laikas priklauso nuo oro temperatūros. Šaltuoju metų 

laiku stendai šildomi visą parą. Automatinė stendo šildymo sistema kontroliuoja cirkuliacinius siurblius ir stendo 

vožtuvus, kad pakoreguotų gaminamo gaminio temperatūrą. Vadovaujantis matavimo rezultatais ir nustatytomis 

reikšmėmis, valdymo įrenginys reguliuoja šildymą. Pasiekus nustatytas reikšmes, įranga automatiškai išsijungia. 

Po kietinimo (išlaikymo) ant stendo suformuota juosta pjaustoma į atskiras plokštes, pagal projektinius ilgius. Plokštės 

pjaustomos tiek skersine (statmenai arba įstrižai), tiek ir išilgine kryptimi.  

Nupjautos plokštės specialia traversa ar griebtuvais nukeliamos nuo stendo ir sukraunamos ant specialių išvežimo 

vežimėlių. Kokybiški ir kokybės tarnybos  priimti gaminiai dedami ant gaminių vežimėlio ir išvežami į sandėlį. 

Plokščių gamybai naudojamo betono klasė – C45/55 arba C50/60. 

Plokštėms naudojamo betono aplinkos sąlygų poveikio klasė pagal nutylėjimą – X0.  Esant poreikiui, kai pagal projektą 

betonui keliami aukštesni reikalavimai, susiderinus su gamintoju, galima užsakyti gaminius iš atsparesnio cheminiam 

poveikiui ar karbonizacijos sukeliamai korozijai betono. Būtina atkreipti dėmesį, ar gali būti išpildomas minimalaus 

apsauginio sluoksnio storio reikalavimas pagal atitinkamus norminius dokumentus tai aplinkos poveikio klasei. 
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Kiaurymėtųjų plokščių PCS betono aplinkos poveikių klasės 

Klasių 
žymėjimas 

Aplinkos aprašymas Pasitaikančių aplinkos klasių informaciniai pavyzdžiai 

Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO 

Betonui be armatūros arba įdėtinių detalių: visos eksploatacinės 
aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra šaldymo ir šildymo, erozijos ir 
cheminis poveikiai. Betonui su armatūra arba metalinėmis 
įdėtinėmis detalėmis: labai sausa. 

Betonas pastatų viduje, kuriuose labai mažas oro 
drėgnis. 

Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC 1 Sausa arba pastoviai šlapia. 
Betonas pastatų viduje, kuriuose mažas oro drėgnis. 
Betonas vandenyje. 

XC 2 Šlapia, retai sausa. 
Betono paviršiai ilgai mirksta vandenyje. 
 

Cheminis poveikis 

XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka. 
Betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant 
gamtiniam arba gruntiniam vandeniui. 

1.2.  ATSPARUMAS UGNIAI  

Standartinis kiaurymėtųjų plokščių atsparumas ugniai – 60minučių (REI60). Jis gali būti padidinamas padidinus 

lynų apsauginio betono sluoksnio storį. 

 

REI 60 – 60 minučių (PCS20, PCS22, PCS26.5, PCS32, PCS40) 

REI 90 – 90 minučių (PCS20, PCS22, PCS26.5, PCS32, PCS40) 

REI 120 – 120 minučių (PCS20, PCS22, PCS26.5, PCS32, PCS40) 

REI180 – 180 minučių (PCS32, PCS40) 

1.3.  GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIAI  

Kiaurymėtosios plokštės pasižymi geromis garsą izoliuojančiomis savybėmis. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos 

skirtingo tipo kiaurymėtųjų plokščių garso perduodamo oru ir kontaktinio triukšmo izoliacinių savybių skaitinės 

išraiškos. 

Kiaurymėtųjų plokščių PCS garso izoliacijos rodikliai 

 
Plokštės tipas 

Garso perduodamo oru 
izoliacijos koeficientas 

R'w(db) 

Kontaktinio triukšmo 
izoliacijos koeficientas L' 

n,w(db) 

     PCS 40 ≥57 77 

     PCS 32 57 80 

     PCS 26.5 55 81 

     PCS 22 54 76 

     PCS 20 51 72 

1.4.  ŠILUMINĖ VARŽA  

Kiaurymėtųjų plokščių šilumos izoliacijos rodikliai  

Plokštės tipas Šiluminė varža R, m
2
K/W 

     PCS 40 0,335 

     PCS 32 0,332 

     PCS 26.5 0,324 

     PCS 22 0,314 

     PCS 20 0,306 
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1.5.  MATMENŲ NUOKRYPIAI  

LEISTINI GEOMETRINIŲ MATMENŲ NUOKRYPIAI IR PAVIRŠIAUS DEFEKTAI 

 Geometrinis matmuo  Leistinas nuokrypis, mm  

Plokštės ilgis (L) ± 25 mm  

Plokštės plotis (b):  

- išilgai pjauta plokštė  
± 25 mm  

Plokštės storis (h):  

- PCS20 ir PCS22  

- PCS26,5; PCS32 ir PCS40  

- 10; + 13 mm  

± 15 mm  

Plokščių paviršiaus įdubimai viršutinėje lentynoje (y) ± 10 mm 

Išilginės briaunos nuokrypis (a) ± 10 mm arba ± L/1000 
1)

 

Išlinkio nuokrypis (Δd) ± 10 mm arba ± L/1000 
1) 2)

 

Angų išdėstymas (t):  

- Padarytų gamybos metu  

- Padarytų sukietėjusiame betone  

± 25 mm  

± 15 mm  

Vardinis mažiausias tiltelio storis:  

- Pavienio tiltelio bw  

- Bendras tiltelių storis plokštėje Σ bw  

- 10 mm  

- 20 mm  

Vardinis mažiausias betono lentynos storis virš kiaurymių ir po jomis:  

- pavienės lentynos 
- 10, +15 mm  

Apsauginio betono sluoksnio tolerancijos tempimo zonoje (c)  -10; +15 mm  

Plokštės galo statmenumas (p) ± 10 mm 

1) priimama didesnė reikšmė; 

2) išlinkis matuojamas sandėliavimo stadijoje, elementui pasiekus projektinio stiprumo reikšmę ir veikiant 
nuosavo svorio ir išankstinio įtempimo apkrovoms. 
 

 



 

1.6.  Kiaurymėtosios perdangos plokštės PCS20 

Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė, kurios aukštis h=200 mm, laikomoji geba 

Skaičiuotinė apkrova be plokštės 
nuosavo svorio, kPa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REI60 Maksimalus skaičiuotinis 
plokštės ilgis, m 

9,31 8,77 8,32 7,95 7,63 7,35 7,11 6,89 6,70 6,52 6,36 6,09 5,75 5,45 5,17 4,93 4,70 4,49 

REI90 9,02 8,50 8,08 7,72 7,41 7,15 6,92 6,71 6,52 6,36 6,20 6,06 5,74 5,44 5,16 4,92 4,69 4,49 

  

Techninės charakteristikos 
Plotis 1200 mm 

Aukštis 200 mm 

Masė  251 kg/m2 

Masė us užpildytomis siūlėmis 266 kg/m2 

Tiesinio metro siūlės užpildymui reikalingas 
betono kiekis 

0.0069 m3 

Žymėjimo pavyzdys:  PCS20-8-REI60-6420/1070-(12) 

PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė 

20 Plokštės aukštis h, išmatuotas centimetrais (20 cm) 

8 Plokštės skaičiuotinė apkrova be plokštės savojo svorio (kPa) 

REI60 Ugniai atsparumo klasė, įvertinta minutėmis (60 min) 

6420 Plokštės ilgis, išmatuotas milimetrais  

/1070 Nupjauta išilgine kryptimi (siaurintos) plokštės plotis milimetrais 
Pastaba: kai standartinės plokštės plotis b=1200 mm, matmuo 
nerašomas 

(12) Užsakymo numeris 

 

Išėmos:  

 

 

 

 

 

Pastaba: suminis visų angų, esančių vienoje ašyje, ilgis neturi viršyti 1/3 perdangos plokštės ilgio.  

a > 250 mm 

b ≤ 600 mm 

c ≤ 600 mm 

d ≤ 1200 mm  

e ≤ 1200 mm 

f ≤ 100 mm 

pjaustymo išilgine kryptimi schema 
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1.7.  Kiaurymėtosios perdangos plokštės  PCS22 

Nepertaukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė, kurios aukštis h=220 mm, laikomoji geba 

Skaičiuotinė apkrova be plokštės 
nuosavo svorio, kPa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REI60 Maksimalus skaičiuotinis 
plokštės ilgis, m 

10,00 9,47 9,03 8,66 8,33 8,05 7,80 7,58 7,37 7,02 6,60 6,23 5,89 5,59 5,32 5,07 4,85 4,65 

REI90 9,72 9,21 8,79 8,43 8,12 7,85 7,61 7,40 7,20 7,01 6,59 6,21 5,88 5,58 5,31 5,07 4,84 4,64 

 

Techninės charakteristikos 
Plotis 1200 mm 

Aukštis 220 mm 

Masė  300 kg/m2 

Masė us užpildytomis siūlėmis 317 kg/m2 

Tiesinio metro siūlės užpidymui reikalingas betono 
kiekis 

0,0076 m3 

Žymėjimo pavyzdys:  PCS22-8-REI60-6420/1070-(12) 

PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė 

22 Plokštės aukštis h, išmatuotas centimetrais (22 cm) 

8 Plokštės skaičiuotinė apkrova be plokštės savojo svorio (kPa) 

REI60 Ugniai atsparumo klasė, įvertinta minutėmis (60 min) 

6420 Plokštės ilgis, išmatuotas milimetrais  

/1070 Nupjauta išilgine kryptimi (siaurintos) plokštės plotis milimetrais 
Pastaba: kai standartinės plokštės plotis b=1200 mm, matmuo 
nerašomas 

(12) Užsakymo numeris 

 

Išėmos:        

 

 

 

 

 

Pastaba: suminis visų angų, esančių vienoje ašyje, ilgis neturi viršyti 1/3 perdangos plokštės ilgio.  

a > 250 mm  

b ≤ 600 mm 

c ≤ 600 mm 

d ≤ 600 mm 

e ≤ 1200 mm 

f ≤ 100 mm 

pjaustymo išilgine kryptimi schema 
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1.8.   Kiaurymėtosios perdangos plokštės  PCS26.5 

Nepertaukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė, kurios aukštis h=265 mm, laikomoji geba 

Skaičiuotinė apkrova be 
plokštės nuosavo svorio, kPa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REI60 Maksimalus skaičiuotinis 
plokštės ilgis, m 

12,18 11,58 11,08 10,65 10,27 9,94 9,64 9,37 9,13 8,91 8,71 8,42 7,98 7,59 7,23 6,91 6,61 6,34 

REI90 11,89 11,32 10,83 10,41 10,05 9,72 9,44 9,18 8,94 8,73 8,53 8,35 7,96 7,57 7,22 6,89 6,60 6,32 

 
Techninės charakteristikos 
Plotis 1200 mm 

Aukštis 265 mm 

Masė  366 kg/m2 

Masė su užpildytomis siūlėmis 385 kg/m2 

Tiesinio metro siūlės užpidymui reikalingas betono 
kiekis 

0,0092 m3 

Žymėjimo pavyzdys:  PCS26.5-8-REI60-6420/1050-(12) 

 

 

Išėmos: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pastaba: suminis visų angų, esančių vienoje ašyje, ilgis neturi viršyti 1/3 perdangos plokštės ilgio. 
 

PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė 

26.5 Plokštės aukštis h, išmatuotas centimetrais (26.5 cm) 

8 Plokštės skaičiuotinė apkrova be plokštės savojo svorio (kPa) 

REI60 Ugniai atsparumo klasė, įvertinta minutėmis (60 min) 

6420 Plokštės ilgis, išmatuotas milimetrais  

/1050 Nupjauta išilgine kryptimi (siaurintos) plokštės plotis milimetrais 
Pastaba: kai standartinės plokštės plotis b=1200 mm, matmuo 
nerašomas 

(12) Užsakymo numeris 

a > 300 mm 

b ≤ 600 mm 

c ≤ 600 mm 

d ≤ 600 mm 

e ≤ 1200 mm 

f ≤ 140 mm 

pjaustymo išilgine kryptimi schema 
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1.9.  Kiaurymėtosios perdangos plokštės  PCS32 

Nepertaukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė, kurios aukštis h=320 mm, laikomoji geba 

Skaičiuotinė apkrova be 
plokštės sav. svorio, kPa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REI60 Maksimalus skaičiuotinis 
plokštės ilgis, m 

14,44 13,77 13,20 12,70 12,27 11,88 11,54 11,23 10,94 10,68 10,45 10,23 9,88 9,40 8,96 8,55 8,19 7,85 

REI90 14,14 13,49 12,93 12,45 12,03 11,66 11,32 11,02 10,74 10,49 10,26 10,04 9,65 9,18 8,75 8,36 8,00 7,68 

 

Techninės charakteristikos 
Plotis 1200 mm 

Aukštis 320 mm 

Masė  413 kg/m2 

Masė us užpildytomis siūlėmis 435 kg/m2 

Tiesinio metro siūlės užpidymui reikalingas betono 
kiekis 

0,0112 m3 

Žymėjimo pavyzdys:  PCS32-8-REI60-6420/1020-(12) 

PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė 

32 Plokštės aukštis h, išmatuotas centimetrais (32 cm) 

 8 Plokštės skaičiuotinė apkrova be plokštės savojo svorio (kPa) 

REI60 Ugniai atsparumo klasė, įvertinta minutėmis (60 min) 

6420 Plokštės ilgis, išmatuotas milimetrais  

/1020 Nupjauta išilgine kryptimi (siaurintos) plokštės plotis milimetrais 
Pastaba: kai standartinės plokštės plotis b=1200 mm, matmuo 
nerašomas 

(12) Užsakymo numeris 

 

Išėmos:   

 

   

 

 

 

Pastaba: suminis visų angų, esančių vienoje ašyje, ilgis neturi viršyti 1/3 perdangos plokštės ilgio. 

a > 380 mm 

b ≤ 600 mm 

c ≤ 600 mm 

d ≤ 600 mm 

e ≤ 1200 mm 

f ≤ 140 mm 

pjaustymo išilgine kryptimi schema 
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1.10.  Kiaurymėtosios perdangos plokštės  PCS40 

Nepertaukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė, kurios aukštis h=400 mm, laikomoji geba 

Skaičiuotinė apkrova be 
plokštės sav. svorio, kPa 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

REI60 Maksimalus skaičiuotinis 
plokštės ilgis, m  

16,36 15,63 14,99 14,45 13,96 13,53 13,15 12,80 12,48 12,19 11,92 11,67 11,44 11,23 11,03 10,59 10,13 9,71 

REI90 16,11 15,38 14,77 14,23 13,76 13,34 12,96 12,62 12,30 12,02 11,76 11,51 11,29 11,08 10,87 10,38 9,93 9,52 

 

Techninės charakteristikos 
Plotis 1200 mm 

Aukštis 400 mm 

Masė  432 kg/m2 

Masė su užpildytomis siūlėmis 460 kg/m2 

Tiesinio metro siūlės užpidymui reikalingas betono 
kiekis 

0.0140 m3 

Žymėjimo pavyzdys:  PCS40-8-REI60-6420/1020-(12) 

PCS Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtoji plokštė 

40 Plokštės aukštis h, išmatuotas centimetrais (40 cm) 

8 Plokštės skaičiuotinė apkrova be plokštės savojo svorio (kPa) 

REI60 Ugniai atsparumo klasė, įvertinta minutėmis (60 min) 

6420 Plokštės ilgis, išmatuotas milimetrais  

/1020 Nupjauta išilgine kryptimi (siaurintos) plokštės plotis milimetrais 
Pastaba: kai standartinės plokštės plotis b=1200 mm, matmuo 
nerašomas 

(12) Užsakymo numeris 

  

Išėmos 
a > 380 mm  

b ≤ 600 mm 

c ≤ 600 mm 

d ≤ 600 mm 

e ≤ 1200 mm 

f ≤ 140 mm 

  

 

Pastaba: suminis visų angų, esančių vienoje ašyje, ilgis neturi viršyti 1/3 perdangos plokštės ilgio. 

pjaustymo išilgine kryptimi schema 



 

2. ANGOS IR IŠĖMOS  

 
Apvalios skylės 

Vamzdynams ar ventiliacijos kanalams įrengti kiaurymėtosiose plokštėse gali būti išgręžiamos skylės plokščių išilginių 

kiaurymių ašyse. Įprastai jos gali būti įrengiamos plokščių gamybos metu. Statybvietėje skylės išgręžiamos jų vietą 

prieš tai suderinus su plokščių gamintoju. Įrengiant jas gamykloje, galimas matmenų nuokrypis ± 35 mm. 

 
Kiaurymės vandeniui išleisti 

Statybų metu perdangos plokščių kiaurymėse gali susikaupti vanduo. Šis 

reiškinys gali būti pavojingas apdailoms darbams. Taip pat, vykdant 

statybas šaltuoju metų laiku yra pavojus, kad dėl temperatūrų skirtumų 

gali būti „išsprogdintas” betonas (ypatingai plokštės apatinėje dalyje). Dėl 

šių priežasčių plokščių apatinėje plokštumoje išilginių kiaurymių ašyse, kaip 

parodyta paveikslėlyje, būtina išgręžti ~10-20 mm skersmens skyles 

vandeniui iš kiaurymių išleisti. Klientui pageidaujant skyles suformuoti gali 

gamintojas. 

 

  a b c d e f 

 

PCS20 128 317 506 695 884 1073 
PCS22 128 317 506 695 884 1073 
PCS26.5 152 376 600 824 1048  
PCS32 176 459 742 1025   
PCS40 176 459 742 1025   

 

3. TRANSPORTAVIMAS 

Į transporto priemonę kiaurymėtosios perdangų plokštės kraunamos viena ant kitos, atskiriant jas tašeliais. Būtina 

įsitikinti, kad perdangų plokštės būtų saugiai atremtos ir pritvirtintos. Reikia apsisaugoti, kad staigiai sustabdžius 

transporto priemonę plokštė nenuslystų pirmyn. Dėl netinkamo plokščių atrėmimo, nelygaus kelio paviršiaus, staigaus 

stabdymo bei per didelio pervežimo greičio jų pjūviuose gali kilti įtempiai, didesni už projektinius, sąlygojantys plyšių 

atsiradimą. Šie reikalavimai keliami transportuojant bet kokias kiaurymėtąsias perdangų plokštes. 
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4. PLOKŠČIŲ KĖLIMAS  

Įprastai plokštės keliamos naudojant travesą su griebtuvais arba atskirus griebtuvus. Šių įrenginių parinkimas priklauso 

nuo keliamos plokštės ilgio ir svorio. Gaminio masė nurodyta ženklinimo etiketėje. Prieš pradedant kėlimo darbus 

svarbu įsitikinti, kad stropavimo įranga neturi aiškių sugadinimo ženklų. Kranų darbų vadovas, duodamas užduotį, 

nurodo kranininkui, kokia stropavimo schema vadovautis atliekant darbus. 

 

 

 

 

 

Prikabindami kėlimo griebtuvą prie 

plokštės, patikrinkite, ar plokštės 

užkabinimo zona nesugadinta ir 

pasirūpinkite, kad griebtuvas sugriebtų 

plokštę visu pločiu. 

Keliant plokštę, keliamieji laikikliai turi būti pritvirtinti kuo arčiau plokštės galo, tačiau paliekami apie 200 mm ilgio 

laisvi plokštės galai. Jungiamieji kaiščiai turi būti tvirtai įstatyti į plokštės kėlimo griovelį. Laikikliai turi būti išdėstyti 

koncentriškai plokštės atžvilgiu. Būtina atsižvelgti į plokštės ekscentrinę sunkio jėgą, judinant laikiklius arba kitą kėlimo 

įrangą, kad plokštė liktų horizontalioje padėtyje kėlimo metu.  

 

 

  

Išsikišęs už griebtuvo laisvas plokštės galas  
200-300 mm 

Kad kėlimas vyktų saugiai, visada naudokite laikiklių 
apsaugines grandines. Apsauginė grandinė turi būti visada 
įtempta ir užrakinta. 

Apsauginė grandinė turi būti pritvirtinta dar nepakėlus plokštės, arba kai 
plokštė yra pakelta ne daugiau 10 cm virš žemės paviršiaus. Keliamieji 
laikikliai turi būti nustatyti po plokšte taip, kad apsaugines grandines 
būtų galima atidaryti iš tos pačios pusės, kur yra jau užkelta kiaurymėtoji 
gelžbetonio plokštė. Apsauginę grandinę galima nuimti tik tada, kai 
plokštė yra ne aukščiau kaip 10 cm nuo atraminio paviršiaus. 

 

200-300 mm 



12 

 

Kėlimas griebtuvais be traversos 

Jeigu kėlimo griebtuvai naudojami be keliamosios sijos, kampas 
tarp grandinių ar stropų atšakų turi būti ne daugiau 10°. 
Griebtuvas ant krovinio uždedamas ir priderinamas rankiniu 
būdu. Krovinys keliant suspaudžiamas, o nuleidus 
atpalaiduojamas automatiškai. Svarbu kad griebtuvas būtų visu 
savo ilgiu užkabintas už plokštės krašto. Keliant plokštę, keliamieji 
laikikliai turi būti pritvirtinti kuo arčiau plokštės galo, tačiau 
paliekami apie 200 mm ilgio laisvi plokštės galai 

Kėlimas traversa 

Kėlimo griebtuvų padėtis ant keliamosios sijos pritaikoma 
plokštės ilgiui, kas 500mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siaurintų ir plokščių su išėmomis kėlimas  

Siaurintos plokštės, plokštės su išėmomis ar plokštės, kurios dėl kokios nors kitos priežasties negali būti keliamos 

griebtuvu, turi būti keliamos už specialiai jose įbetonuotų kilpų, kėlimo diržais ar kitų gamintojo rekomenduotu būdu. 

Jei plokštės galas susiaurintas, bet susiaurinimas neviršija 0,5 m ilgio, plokštę rekomenduojama kelti įprastu būdu. Jei 

susiaurėjimas yra 0,5÷3,0 m, plokštė keliama už įbetonuotų kėlimo kilpų. Griebtuvais keliant plokštę su anga, būtina 

laikytis toliau pateiktame paveikle nurodytų apribojimų. Keliant gaminį su šonine išėma griebtuvais, turi būti vykdoma 

sąlyga – šoninė išėma turi būti toliau kaip 1,4 m nuo plokštės galo. Jei šoninė išėma yra arčiau nei 1,4 m nuo plokštės 

galo, gaminys keliamas už kėlimo kilpų. 

Traversa  yra sukonstruota taip, kad 
griebtuvų grandinės būtų 90

o
 kampu 

traversos atžvilgiu. Didžiausias leistinas 
nuokrypis nuo horizontalės yra 6°. 
 

Traversos keliamoji galia ir didžiausias 
leistinas stropavimo kampas yra 
pažymėti ant sijos. Šių reikšmių viršyti 
negalima.  
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Perdangos plokščių su angomis kėlimo schemos.  

Matmenys nurodyti milimetrais (mm). 
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5. SANDĖLIAVIMAS 

 
 

Kiaurymėtosios perdangos plokštės sandėliuojamos išlyginto ir sutankinto grunto aikštelėse, atremiant ant medinių 

padėklų 1200x100x100 mm bei atskiriant  jas vieną nuo kitos mediniais tarpikliais.  

Tarp kiaurymėtųjų plokščių PCS20 ir PCS22 dedami mediniai tarpikliai ne mažesnių matmenų kaip1200x80x20 mm, 

tarp PCS26.5, PCS32 ir PCS40 – ne mažesnių matmenų kaip 1200x80x40 mm. Mediniai tarpikliai dedami tiksliai vienas 

viš kito, vienoje vertikalėje su padėklu. 

Vienoje rietuvėje sandėliuojamos tik vienodo tipo ir ilgio kiaurymėtosios plokštės.   

Kiaurymėtosioms plokštėms, kurių pakėlimui įbetonuotos kilpos, sandėliuojamos ant medinių tarpiklių 1200x80 mm, 

kurių storis turi būti 20 mm didesnis už iš plokštės kontūro išsikišusios kilpos dalies aukštį. 

 

PCS20, PCS22 sandėliavimo schema 

 

 

PCS26.5, PCS32 ir PCS40 sandėliavimo schema 
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6. PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS  

Prieš montuojant perdangos plokštes reikia patikrinti atraminio paviršiaus lygumą. Jei atraminis paviršius nelygus, 

nelygumus reikia pašalinti ar išlyginti. Atrėmimo paviršiui išlyginti naudojamos plastmasinės ar metalinės išlyginimo 

plokštelės. Bendras išlyginimo plokštelių aukštis turi buti ne mažesnis kaip 15 mm, kad po perdangos plokštės 

atramine dalimi pabėgtu betonas. Išlyginimo plokštelės turi būti padėtos po perdangos plokštės vertikaliosiomis 

sienelėmis, kad neišlaužti perdangos betono atraminėje dalyje. Montuojant perdangas ant lygių horizontalių paviršių, 

ant pagrindo patiesiama neopreno juosta.  

Montuojant siauresnę nei 120 cm plokštę, reikia stengtis pjautą jos kraštą glausti prie sienos ar kitų konstrukcijų, bet 

ne prie kitos plokštės. Jei tai yra neįmanoma, tarp sveikos plokštės krašto ir šalia esančios išilgai pjautos plokštės 

krašto reikia palikti maždaug 2 cm tarpą, kad, prirėmus klojinį, galėtume suformuoti apatinę siūlę, nesiskiriančią nuo 

kitų siūlių. Jei perdangoje reikia suformuoti didelę angą, tokiu atveju yra naudojama speciali atraminė detalė PETRA. Ją 

parenka ir nurodo projektuotojas. Įrengiant šį mazgą, rekomenduojama tarp dviejų pilno ilgio perdangos plokščių 

palikti projekte nurodytą tarpą, tada reikiamoje vietoje įstatyti atraminę detalę ir į suformuotą nišą įleisti trumpąją 

perdangos plokštę. 

  

 

 
Atrėmimo paviršių išlyginti naudojamos plastmasinės ar metalinės 

išlyginimo plokštelės 

 

Tarp sveikos plokštės krašto ir šalia esančios išilgai pjautos plokštės 

krašto paliekamas maždaug 2 cm tarpas 

 

 

 

Angos įrengiamos perdangoje naudojant PETRA detales 
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Plokšės rėmimo ilgis priklauso nuo pagrindo, ant kurio remiama plokštė, konstrukcijos.  

Atramos pagrindas Plokštės aukštis, 
mm 

Atramos ilgis 

Rekomenduojamas 
ilgis, mm 

      Minimalus efektyvus ilgis, 
mm 

G/b arba metalo 

konstrukcija 

 265 70 50*-70 

 320  100 80 

 Plytų mūras 
 265  100 80 

 320  120 100 

* remiant plokštę ant metalinės sijos natūrinis minimalus atrėmimo ilgis gali būti ne mažiau 50 mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Cementinis 
skiedinys 

 Neopreno 
padėklas 
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7. PLOKŠČIŲ SANDŪRŲ IR SIŪLIŲ UŽTAISYMAS  

Betonuojant plokščių galus ties atramomis, plokščių kiaurymės turi būti užsandarintos. Tam naudojami specialūs 

plastikiniai kiaurymių dangteliai, gamintojo patiekiami kartu su plokštėmis. Be jų užsandarinimui taip pat gali būti 

naudojamas putų polistirenas arba akmens vata. Svarbu užtikrinti, kad betonuojant plokščių galus, betonas nesubėgtų 

giliau nei plokštės atramos ilgis. Prieš užtaisant siūles tarp perdangos plokščių bei įrengiant inkarinius ryšius (ryšių tipai 

ir detalės nurodomi darbo projekte), tarpas tarp perdangos plokščių turi būti išvalytas. Jei jis didesnis nei 5 mm, 

apatinė siūlės dalis užsandarinama poliuretano putomis. Atliekant apdailos darbus, iš apačios siūlė užsandarinama 

silikonu arba akriliniu hermetiku. Tiek perdangos plokščių galai ties atramomis, tiek tarp plokščių esančios siūlės yra 

užtaisomi smulkiagrūdžiu (dmax=8 mm) ne žemesnės nei C20/25 klasės betonu. Betonas turi būti sutankinamas 

giluminiu vibratoriumi. 

 

Perdangos plokščių vieno tiesinio metro siūlės betonavimo medžiagų skaičuojamosios sąnaudos: 

 

Plokštės aukštis, mm Betono kiekis, m
3
 

200 0.0069 

220 0.0076 

265 0.0092 

320 0.0112 

400 0.0140 

 

 

 

 

 

  

Betonuojant plokščių galus, svarbu, kad betonas nesubėgtų 

giliau nei plokštės atramos ilgis 

Smulkiagrūdis betonas 

Montažinės putos 

Silikoninis hermetikas 

Siūlių tarp perdangos plokščių užtaisymas 
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8. PLOKŠTĖS ĮVERTINIMAS  STATYBVIETĖJE  

1. Įdėmiai apžiūrėkite atvežtas plokštes neiškrovus iš transporto priemonės.  

2. Apžiūros metu įvertinkite: 

- Bendrą plokštės vaizdą 
- Lynų padėtį 
- Šoninių briaunų suformavimą 
- Geometrinius plokštės matmenis 
- Patikrinkite ar nėra įtrūkimų plokštės galuose. 

 
Galimų įtrūkimų pobūdis ir įtaka: 

 

Plyšio tipas Įtaka laikymo galiai Ištaisymo būdai 

1. Skersiniai plyšiai 
 

 

 

 

 Arčiau plokštės galų išsivystę plyšiai 
sumažina plokštės stiprumą skersi-
nių jėgų atžvilgiu. 
 Gali ženkliai sumažinti konsolinių 

plokščių stiprumą skersinių jėgų ir 
lenkimo momento atžvilgiu. 
 Sumažėjus inercijos momentui, 

plokštės vidurinėje dalyje gali padi-
dėti išlinkis bei įlinkis. 
 Lynų inkaravimosi zonoje didesni 

plyšiai neleistini. Už lynų inkaravi-
mosi zonos ribų plyšio gylis negali 
būti didesnis už 1/3 plokštės aukš-
čio. 

 Nedideliems plyšiams užtaisyti gali-
ma naudoti epoksidinių dervų 
pagrindu pagamintus remontinius 
mišinius; taip pat, plokštės kiaurymių 
užpildymas betonu plyšio vietoje pa-
didina stiprumą skersinių jėgų atžvil-
giu. 

 Teigiamo momento veikimo zonose 
atsivėrusių nežymių plyšių galima ne-
užtaisyti. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams įtrūku-
sią plokštės dalį reikia nupjauti (įtrū-
kusią plokštės dalį naudoti DRAU-
DŽIAMA). 

 2. Išilginiai plyšiai ties plokštės 
briaunomis 

 

 Nedideli plyšiai ypatingos įtakos 
stiprumui neturi, tačiau gali iškilti 
problemų su koncentruotų jėgų pa-
siskirstymu, kai ant plokštės neįren-
giamas išlyginamasis betono sluoks-
nis. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams įtrūkusią 
plokštės dalį reikia nupjauti, o likusią 
panaudoti siaurai plokštei (įtrūkusią 
plokštės dalį naudoti DRAUDŽIAMA). 

3. Išilginiai plyšiai ties plokštės 
kiaurymėmis 

 Plyšiai turės įtakos koncentruotų jė-
gų pasiskirstymui, kai ant plokštės 
neįrengiamas išlyginamasis betono 
sluoksnis, taip pat, gali turėti įtakos 
plokštėms su angomis bei išilgai 
atremtoms plokštėms. 
 Apatinėje plokštės dalyje atsiradę 

plyšiai pavojingi plokštės kėlimo me-
tu. 

 Galima užpildyti plokštės kiaurymę 
betonu. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams įtrūkusią 
plokštės dalį reikia nupjauti, o likusią 
panaudoti siaurai plokštei (įtrūkusią 
plokštės dalį naudoti DRAUDŽIAMA). 

 

 

4. Plyšiai plokštės briaunose virš 
lynų 

 

 Atsiradus šio tipo plyšiams sumažėja 
plokštės stiprumas skersinių jėgų at-
žvilgiu, nes sumažėja įtrūkusių briau-
nų stiprumas. 

 Reikia sumažinti skaičiuojamąsias 
plokštės apkrovas. 

 Plyšiai gali būti pavojingi plokštės 
kėlimo metu. 

 Įtrūkusių briaunų vietose galima už-
pildyti plokštės kiaurymes betonu. 

 Jeigu yra įtrūkusios daugiau negu dvi 
briaunos, plokštės naudoti 
NEGALIMA. 
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5. Plyšiai plokštės kampuose 

 

 Dažniausiai šių plyšių įtaka minimali, 
bet esant įtrūkimams briaunose, gali 
sumažėti plokštės stiprumas 
skersinių jėgų atžvilgiu. 

 Reikia sumažinti skaičiuojamąsias 
plokštės apkrovas. Skaičiavimuose 
įtrūkusius kampus vertinti kaip išė-
mas. 

 Šių plyšių užtaisymo būdo pasirinki-
mas priklauso nuo plokštės stiprumui 
skersinių jėgų atžvilgiu keliamų reika-
lavimų. 

 Plyšiams užtaisyti galima naudoti 
epoksidinių dervų pagrindu pagamin-
tus remontinius mišinius, taip pat ga-
lima užpildyti plokštės kiaurymę be-
tonu. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams, įtrūku-
sią plokštės dalį reikia nupjauti. (įtrū-
kusią plokštės dalį naudoti DRAU-
DŽIAMA). 

6. Išilginiai plyšiai prie lynų 
 

 

 Atsiradus šio tipo plyšiams sumažėja 
plokštės stiprumas skersinių jėgų at-
žvilgiu, nes sumažėja įtrūkusių briau-
nų stiprumas. 
 Gali atsirasti lynų praslydimas. 
 Reikia sumažinti skaičiuojamąsias 

plokštės apkrovas. Skaičiavimuose 
įtrūkusius kraštus vertinti kaip išė-
mas plokštės galuose. 

 Šių plyšių užtaisymo būdo pasirinki-
mas priklauso nuo plokštės stiprumui 
skersinių jėgų atžvilgiu keliamų reika-
lavimų. 

 Plyšiams užtaisyti galima naudoti 
epoksidinių dervų pagrindu pagamin-
tus remontinius mišinius, taip pat ga-
lima užpildyti plokštės kiaurymę be-
tonu. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams, įtrūku-
sią plokštės dalį reikia nupjauti. (įtrū-
kusią plokštės dalį naudoti DRAU-
DŽIAMA). 

 

7. Atsitiktiniai plyšiai  Priklausomai nuo plyšių dydžio ir vie-
tos, šie gali turėti didelę įtaką plokš-
tės stiprumui. 
 Reikia įvertinti šių plyšių įtaką 

plokštės stiprumui ir imtis ištaisymo 
priemonių tik tuo atvejų, jeigu įverti-
nimas teigiamas. 

 Didesnius nuskėlimus galima užtaisyti 
gerai sutankintu betono mišiniu. 

 Plyšių užtaisymui galima naudoti 
epoksidinių dervų pagrindu paga-
mintus arba cementinius remontinius 
mišinius. 

 Atsivėrus dideliems plyšiams, įtrūkusią 
plokštės dalį reikia nupjauti. (įtrūkusią 
plokštės dalį naudoti DRAUDŽIAMA). 

8. Skersiniai plyšiai prie krašto 

 

 Dažniausiai šių plyšių įtaka minimali, 
tačiau, jeigu naudojama kėlimo tra-
versa su griebtuvais, reikia patikrinti 
viršutinio plokštės kampo stiprumą. 

 Plyšius užtaisyti remontiniais betono 
mišiniais. 

 Statybvietėje plyšiai užsipildo betono 
mišiniu, kai betonuojamos siūlės. 

 

9. Įdubimai, nelygumai Dažniausiai šie plyšiai neturi įtakos 
stiprumui. 

Sugriuvusias briaunas galima atstatyti 
betono mišiniu, jeigu pažeistos zonos 
ilgis L≤0,5–1,0 m. 
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10. Defektai kiaurymėse, 
išėmose ir kėlimo kilpų vietose 

 

 Sudėtingas arba pavojingas kėlimas. 
 Statybos metu plokštės kiaurymėse 

gali kauptis lietaus vanduo. 
 Padidėjęs plokštės svoris. 

 Išėmas plokštėje išpjauti statybvietė-
je. 

 Mažos kiaurymės iškapstomos gamyk-
loje, o didelės išpjaunamos statybvie-
tėje. 

 Plokštės keliamos su specialia kėlimo 
įranga. 

 Drenažinės skylutės gręžiamos statyb-
vietėje. 

 Prieš siūlių užtaisymą užkamšomos  
plokštės kiaurymės. 

 

 


