
1.1. Voluojamo betono pagrindo ir pagrindo-dangos  įrengimas

1.1.1. Reikalavimai darbams
Techninių  specifikacijų  skyriuje  išdėstyti  reikalavimai  darbams,  atliekamiems  įrengiant  pagrindo

sluoksnio ir pagrindo-dangos sluoksnių iš voluojamojo betono konstrukciją važiuojamosios dalies eismo zonoje.

 Voluojamo betono sluoksnių įrengimas:

voluojamasis betonas turi būti klojamas vienu sluoksniu. 

Voluojamąjį betoną klojant asfalto klotuvais, šie klotuvai turi būti sukomplektuoti su aukšto sutankinimo
klojimo plokšte (sija) ir automatiniu aukščio reguliavimu.

Voluojamasis betonas tankinamas vibraciniais volais, kurių masė didesnė negu 8 t.

Paklojus  sluoksnį  klotuvu,  pirmieji  du  volo  važiavimai  tankinant  atliekami  be  vibravimo (statiškai).
Toliau  tankinama  panaudojant  vibravimą.  Siekiant  nustatyti  reikiamą  volų  važiavimų  kiekį,  sutankinimo
koeficientas (laipsnis) turi būti tinkamais intervalais.

Pagrindo-dangos sluoksniams, tam, kad butų išgautas uždaras dangos paviršius ir pagerintas atsparumas
ledą tirpinančioms druskoms, papildomai prie vibrovolų, turi būti panaudotas pneumovolas. Esant poreikiui po
pneumovolo turi būti dar panaudotas statinis volas, kad būtų papildomai sulyginamas ir užglaistomas paviršius.

Voluojamasis  betonas  turi  būti  drėgnai  brandinamas.  Drėgnasis  brandinimas  turi  prasidėti  iš  karto
pabaigus tankinimą. Pirmiausia turi būti smulkiai purškiamas vanduo. Vėliau gali būti panaudojami intervalais
veikiantys laistymo įrenginiai. Drėgnasis brandinimas turi būti tęsiamas mažiausiai 3 paras. Vietoje vandens gali
būti  panaudoti specialūs cheminiai preparatai  neleidžiantis išgaruoti  drėgmei. Dar nesukietėjęs voluojamasis
betonas turi būti saugomas nuo išplovimų, užklojant jį plėvelėmis (kai prognozuojamos nepalankios oro sąlygos
bei krituliai).

 Įpjovos ir siūlės. Bendrosios nuostatos:

pagrindo  sluoksniai  iš  voluojamojo  betono  juos  šviežioje  būsenoje  įpjaunant,  o  pagrindo-dangos
sluoksniai  juose išpjaunant  siūles,  siekiant  išvengti  nevaldomo plyšinėjimo, padalinami į  plokštes.  Plokščių
inkarai ir kaiščiai yra nereikalingi. 

Dangos  pasikeitimo  vietoje,  kur  voluojamojo  betono  danga  jungiasi  su  asfalto  danga,  reikia  įrengti
sandarintą siūlę.

Skersinės siūlės ir skersinės įpjovos bendruoju atveju yra įrengiamos statmenai kelio ašiai. Kelio statinių
zonoje jos taip pat gali būti įrengiamos įstrižai kelio ašiai, atkartojant kelio statinio padėtį plane.

Išilginės siūlės ir įpjovos turi būti įrengiamos prie išilginio horizontalaus ženklinimo (vengti įrengimo
automobilių rato riedėjimo vietoje).

Įtvirtinti kelio įrenginiai (pvz., vandens nuleidimo latakai, vandens nuleidimo šulinėliai, apžiūros šuliniai)
nuo voluojamo betono dangos turi būti atskiriami plėtimosi siūlėmis.

Skersinės ir išilginės įpjovos ir siūlių įpjovos turi būti pjaunamos statmenai iki gylio, kuris sudaro apie
35– 40 % skaičiuojant nuo pakloto sluoksnio storio.

Pagrindo  sluoksniai  iš  voluojamojo  betono  įpjaunami  šviežioje  būsenoje  iš  karto  po  sutankinimo
vibraciniais volais. Tai atliekama tinkamais prietaisais (pvz., rankiniu volu su primontuotu ar privirintu pjovimo
įrenginiu (disku).  Jeigu betono mišinys pasižymi ypatingai  dideliu  ankstyvuoju stabilumu,  įpjovų atlikimas
šviežios būsenos betone nerekomenduojamas.

 Pagrindo sluoksnių įpjovos:

Atstumas tarp įpjovų neturėtų būti didesnis negu 3 m.

Išilgine  kryptimi  pagrindo  sluoksniuose  iš  voluojamojo  betono  taip  pat  įrengiama  mažiausiai  viena
fiktyvioji siūlė, jei sluoksnio plotis yra didesnis negu 5 m.

Įpjovos turi tapti veiksmingos tinkamu laiku, kad besitraukiančiose plokštėse neatsirastų plyšių. Įpjovų
veikimas gali būti pasiektas važiuojant pilnai pakrautais sunkiasvoriais automobiliais arba apkraunant įpjovas
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sunkiuoju vibraciniu volu. Pasirinktų priemonių taikymo laikas parenkamas taip, kad būtų užtikrintas įpjovos
trūkis, tačiau nebūtų pažeistas voluojamasis betonas.

 Pagrindo-dangos sluoksnių siūlės:

Atstumas tarp fiktyviųjų siūlių neturėtų būti didesnis negu 4 m. Pagrįstais atvejais gali būti parenkamas
didesnis atstumas tarp fiktyviųjų siūlių.

Išilgine  kryptimi  pagrindo-dangos  sluoksniuose  iš  voluojamojo  betono taip  pat  įrengiama mažiausiai
viena fiktyvioji siūlė, jei sluoksnio plotis yra didesnis negu 5 m. Siūlės turi būti išpjaunamos ir užpildomos
siūlių sandarikliu.

Siūlės yra skirstomos į fiktyviąsias, standžiąsias ir plėtimosi siūles.

Fiktyvioji  siūlė  yra  iš  anksto  nustatyta  suirties  vieta  pagrindo-dangos  sluoksnyje,  suformuojama
viršutinėje dangos dalyje atliekant įpjovas. 

Plėtimosi siūlė atskiria konstrukcinį elementą ar plokštę vieną nuo kito per visą storį ir dėl plataus iš
anksto suformuoto siūlės tarpo leidžia konstrukcinio elemento ar plokštės plėtimąsi. 

Standžioji siūlė atskiria konstrukcinį elementą ar plokštę vieną nuo kito per visą storį, ir skirtingai nei
plėtimosi siūlė, neleidžia betonui išsiplėsti.

Plėtimosi ir standžiųjų siūlių išdėstymas priklauso nuo vietinių ypatumų bei darbų atlikimo grafiko.

Siūlių  išdėstymas,  atstumas  ir  įrengimas  bei  tinkamų  užpildymo  medžiagų  parinkimas  turi  būti
detalizuojamas darbo projekte.

1.1.2. Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms

Pagrindo-dangos  sluoksnio  įrengimui  naudojamas  voluojamas  betonas  turi  atitikti  1  lentelėje  pateiktus
reikalavimus.

1 lentelė. Pagrindo-dangos sluoksnių voluojamo betono reikalavimai

Savybė Bandymo metodas Reikalavimai

Stipris gniuždant po 28 parų* LST EN 12390-3 C 30/37

Tankis, kg/m3* LST EN 12390-7 2500±25 

Skeliamasis stipris*, MPa LST EN 12390-6 3,5 MPa 

Atsparumas  šalčiui  (5  %  druskos
tirpale)

LST L 1428.17 F 200

Nelaidumas vandeniui LST 1974 O priedas W12

*Bandiniai paruošiami modifikuotu Proktoro tankinimu pagal standartą LST EN 13286-50.

 Mineralinės medžiagos:

Naudojamos natūralios ir/arba dirbtinės mineralinės medžiagos, kurios gali būti neskaldytos (pvz., žvyras
ir smėlis) ir skaldytos (pvz., skalda, skaldelė, skaldytas smėlis). Dalelių, stambesnių kaip 8 mm, skaldytų dalelių
kiekis turi būti ≥ 50 %. 

Voluojamojo  betono  mineralinės  medžiagos   turi  atitikti  standarto  LST EN 12620  ir  TRA MIN 07
reikalavimus.  Pagrindo-dangos iš  voluojamojo betono atveju papildomai  mineralinės  medžiagos turi  atitikti
padidintus atsparumo šalčiui reikalavimus bandant ledą tirpinančių druskų tirpale. Voluojamojo betono, skirto
pagrindo sluoksniams, mineralinių medžiagų mišinio stambiausios dalelės dydis neturi viršyti 32 mm, o skirto
pagrindo-dangos sluoksniams – 16 mm.

Mineralinėms medžiagoms keliami reikalavimai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Mineralinėms medžiagoms keliami reikalavimai
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Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos
TRA
MIN

07
punkt

as

Sluoksnis

Savybė

Pagrindo-dangos
sluoksnis iš

voluojamojo betono 

8.1. Medžiagos petrografinis aprašymas Deklaruojama
8.2. Dalelių sausasis tankis Deklaruojama

Stambioji ir smulkioji mineralinė medžiaga
9.2. Granuliometrinė sudėtis                                      

plačiosios frakcijos / tiekėjo deklaruojamos frakcijos pagal 2 
lentelę

GF85 (2 eilutė), 
GC90/10 (3 eilutė), 

GC90/15 (4–6 eilutės)

gretimų frakcijų mišinys pagal 3 lentelę
gamintojo deklaruojamos tipiškos 

pagal 3 lentelę

granuliometrinės sudėties nuokrypiai pagal 4 lentelę pagal 4 lentelę

9.3. Mineralinių dulkių kiekis
frakcijos / tiekėjo 
deklaruojamos frakcijos 
pagal 5 lentelę

nuo 0/2 iki 0/5 f3 

nuo 2/4 iki 2/63 f1

9.5. Stambiosios mineralinės medžiagos forma SI20 (FI20)
9.6. Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas C100/0

9.8. Atsparumas trupinimui LA30 (SZ26)

9.9.
Stambiosios mineralinės medžiagos atsparumas 
poliruojamumui 

PSV44

9.13.1
.

Įmirkio vertė, kaip atsparumo šalčiui įvertinimas Wcm0,5

9.13.2
.

Atsparumas šaldymui ir atšildymui F1

9.13.3
.

Atsparumas šalčiui druskų tirpale ≤ 5%1)

10.1. Mineralinių miltelių granuliometrinė sudėtis pagal 22 lentelę
1) nustatoma užsakovui (statytojui) ar pirkėjui pareikalavus; 2) tik esant vietinei patirčiai

Pagrindo-dangos voluojamo betono granuliometrinė sudėtis turi atitikti 1 paveikslo reikalavimus. 

Dalelių mažesnių negu 0,25 mm iš mikroužpildo ir smulkiosios mineralinės medžiagos (smulkaus smėlio)
bendrasis kiekis turi sudaryti 500-520 kg/m3 skaičiuojant nuo sutankintos būsenos voluojamojo betono tūrio. 
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1 paveikslas. Pagrindo-dangos voluojamo betono granuliometrinės sudėties kreivė

 Rišikliai:

Voluojamajam betonui,  skirtam pagrindo sluoksniams,  gaminti  naudojamas cementas pagal   standartą
LST EN 197-1, hidraulinis kelių rišiklis pagal standartą LST EN 13282-1 ir prLST EN 13282-2.

Hidraulinio  rišiklio  stiprio  klasė  turėtų  būti  32,5  pagal  standartą  LST EN 197-1   ir  HRB 35  pagal
standartą LST EN 13282-1 ir prLST EN 13282-2.

Voluojamajam betonui, skirtam pagrindo-dangos sluoksniams, gaminti naudojamas tik portlandcementis
CEM I, kurio stiprio klasė yra  32,5 R arba 42,5 N. 

 Priedai:

Priedai ir papildomos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 206-1 reikalavimus.

 Vanduo:

Numatomo naudoti vandens tinkamumas turi būti įrodomas, atliekant bandymus pagal standartą LST EN
1008.

1.1.3. Darbų kontrolė

Mineralinių medžiagų mišinio dalelių, didesnių negu 2 mm, 8 mm ir 16 mm, kiekis, remiantis tinkamumo
bandymais,  pateikiamas  ir  pakoregavus  atsižvelgiant  į  rišiklio  kiekį,  skaičiuojant   masės  %  nuo  sauso
mineralinių medžiagų mišinio, mišinio dalelių kiekis neturi nukrypti daugiau negu ± 8 %.

Įrengimo metu vandens kiekio betone  nuokrypiai nuo projektinio negali viršyti 0,5 %.

Dar nesukietėjusio voluojamojo betono sutankinimo laipsnis (koeficientas) neturi būti mažesnis negu  
96 %, skaičiuojant nuo modifikuoto Proktoro tankio vertės.

Voluojamojo betono sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip
±3,0 cm. Tačiau jei ir tenkinamas šis reikalavimas, ilgesniuose ruožuose vertinant vizualiai ir pagal važiavimo
dinamiką neturi būti jokių profilio padėties svyravimų.

Voluojamojo betono paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote pagal standartą LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu paprastai neturi viršyti 1 cm.
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Faktiniu sluoksnio storiu laikomas sluoksnio per visą kelio ruožą (eismo zonos plotą) storio atskirųjų
verčių aritmetinis  vidurkis.  Skaičiuojant  paklotų sluoksnių storio vidurkio vertes,  atmetamos tokios  pakloto
sluoksnio storio atskirosios  vertės,  kurios  daugiau kaip 2,0 cm didesnės  už projektines.  Vietoj  jų  sąlyginai
imamos atskirosios vertės, kurios projektines vertes viršija 2 cm.

Pakloto pagrindo sluoksnio storis  negali  būti  mažesnis daugiau kaip 10 % už projektinę storio vertę,
numatytą techninėse specifikacijose.

Pakloto pagrindo sluoksnio storis  negali  būti  mažesnis daugiau kaip 10 % už projektinę storio vertę,
numatytą techninėse specifikacijose.

Nepriklausomai nuo pakloto sluoksnio storio vidurkio vertės, atskiroji sluoksnio storio vertė negali būti
mažesnė daugiau 3 cm už projektinę storio vertę, numatytą techninėse specifikacijose.

Pagrindo-dangos sluoksniams yra taikomos techninėse specifikacijose nurodytos vertės. Atskirų bandinių
storis negali būti mažesnis daugiau kaip 0,5 cm.

Didesnis  pakloto  pagrindo-dangos  sluoksnio  storis  kompensuojamas  tik  iki  2  cm  techninėse
specifikacijose numatyto sluoksnio storio.

Bandymai atliekami statybvietėje:

– mišinių savybių apžiūrimasis vertinimas;

– vandens kiekis nustatomas kiekvieniems 3000 m2 pakloto ploto, tačiau mažiausiai du kartus per

dieną;

– sutankinimo koeficientas dar nesukietėjusio voluojamojo betono nustatomas ne rečiau negu 500

m, tačiau kiekvieniems 6000 m2 pakloto ploto;

– sausasis tankis nustatomas pagal poreikį;

– gniuždomasis stipris bandinių, kurių matmenys yra: diametras d = 150 mm, aukštis h= 125 mm,

nustatomas kiekvieną dieną (nustatoma vidurkio vertė iš 3 bandinių atskirųjų verčių);

– profilio padėtis ir lygumas nustatomas pagal poreikį.

Kontroliniai bandymai

Mišiniams nustatoma:

– granuliometrinė sudėtis nustatoma pagal poreikį, mažiausiai vieną kartą per dieną;

Atlikus darbus nustatoma:

– sutankinimo koeficientas dar nesukietėjusio voluojamojo betono nustatomas pagal poreikį, tačiau

mažiausiai kiekvieniems 6000 m2 pakloto ploto;

– gniuždomasis  stipris  gręžtinių  kernų,  nustatomas  kiekvieniems  3000  m2 pakloto  ploto,  tačiau

mažiausiai 1 kartą per dieną;

– sluoksnio storis nustatomas mažiausiai 1 kartą per dieną;

– profilio padėtis ir lygumas nustatomas ne rečiau negu 50 m. 
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