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1. Bendroji dalis 

Kiaurymėtosios gelžbetonio plokštės (KCS) gaminamos nepertraukiamo formavimo būdu, pagal 

užsakovo pateiktus brėžinius bei gaminių specifikacijas. Įtemptojo gelžbetonio plokštės pasižymi 

geromis garsą izoliuojančiomis savybėmis. Plokštės gaminamos įvairaus ilgio ir skerspjūvio aukščio 

atsižvelgiant į galimą apkrovą. Įprasta apkrovimo schema plokštėms yra dviatramė sija su dviem 

galinėmis atramomis ir tolygiai paskirstyta skaičiuotine apkrova, nurodoma kN/m2 arba kPa. 

Standartiniai plokščių aukščiai yra 200 mm, 220 mm, 265 mm, 320 mm ir 400 mm (KCS20, KCS22, 

KCS26.5, KCS32, KCS40). Standartinis gaminio plotis yra 1200 mm. Tačiau pageidaujant užsakovui 

plokštė gali būti siaurinama, atsižvelgiant į technines galimybes (1 pav.). Standartinis plokštės galas yra 

statmenas, užsakovo pageidavimu plokščių galinė briauna gali būti pjaunama įstrižai arba laiptuotai. 

Taip pat plokštėse gali būti suformuotos reikalingos išėmos  ir angos, įvertinus angų kiekį ir jų 

skerspjūvio išmatavimus.  

KCS 200 ir KCS 220 

 

KCS 265 
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KCS 320 ir KCS 400 

 
1.1 pav. KCS siaurinimo galimybės 

 

Plokštės gaminamos iš C45/55 arba C50/60 klasės normaliojo betono ir armuojamos iš anksto 

įtemptais plieniniais lynais, išdėstant juos tempimo zonoje. Standartinis kiaurymėtosios perdangos 

plokštės atsparumas ugniai yra 60 minučių (REI60). Priklausomai nuo pastato paskirties ir užsakovo 

poreikių, pakeitus kiaurymėtos plokštės skerspjūvį ir apsauginio betono sluoksnio storį, atsparumą 

ugniai galima padidinti iki 90 (REI90) ar 120 (REI120) minučių. Gaminiai yra sertifikuoti statybos 

produkcijos sertifikavimo centre ir atitinka ES keliamus reikalavimus. 

 

2. Gaminių patikrinimas statybvietėje 

Pristatytų gaminių kokybė turi būti patikrinta vizualiai prieš iškraunant gaminius iš transporto 

priemonės. Įmonės gaminiai paženklinti specialia etikete, kurioje pateikiama tokia informacija: gaminio 

pavadinimas bei matmenys, užsakovo identifikacijos numeris, svoris, pagaminimo data. Visi 

pagrindiniai geometriniai matmenys, įskaitant angų padėtį, turi būti patikrinti pagal brėžinius. Gamybos 

nuokrypiai (2.1 lentelė) yra pateikti kiaurymėtųjų plokščių euronormoje EN 1168:2005+A3:2011.  
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2.1 lentelė Leistini geometrinių matmenų nuokrypiai ir paviršiaus defektai  

 

Vizualinės apžiūros metu pastebėjus neatitikimus arba pažeidimus, turi būti nedelsiant informuotas 

statybos vadovas ir gamintojo atstovas (el. paštu pateikiant vaizdinius įrodymus). Gamintojas 

įsipareigoja nedelsiant imtis veiksmų, būtinų neatitikimams pašalinti, jei neatitikimai užfiksuoti iki 

gaminių iškrovimo iš transporto priemonės. Kitu atveju pretenzijos dėl gaminių pažeidimų ar nukrypimų 

nuo brėžinių nepriimamos. 
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2.2 lentelė Galimų įtrūkių pobūdis ir įtaka  
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3. Gaminių iškrovimas ir kėlimas 

Kiaurymėtų perdangos plokščių iškrovimas ir kėlimas turi būti atliekami naudojant specialų kėlimo 

įrenginį – kėlimo traversą, susidedančią iš kėlimo sijos su dviem kėlimo griebtuvais (3.1 pav.).  

Prieš pradedant kėlimo darbus svarbu įsitikinti, kad stropavimo įranga neturi aiškių sugadinimo 

ženklų. Traversos keliamoji galia ir didžiausias leistinas stropavimo kampas yra pažymėti ant sijos. Šių 

reikšmių viršyti negalima. Keliančiųjų griebtuvų padėtis ant kėlimo traversos turi būti pritaikyta prie 

plokštės ilgio. Laisvi plokštės galai neturėtų kyšoti už griebtuvo centro ašies daugiau nei 0,5 m. Suimant 

plokštę griebtuvu, reikia būti labai atsargiems. Patikrinkite, ar plokščių užkabinimo zona nėra pažeista ir 

pasirūpinkite, kad plokštė būtų suimta per visą plotį (3.2 pav.).  
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3.1 pav. Perdangos plokščių kėlimo traversa 

 

   
 

3.2 pav. Tinkama/netinkama griebtuvų padėtis 

 

Iškrovimo ir kėlimo metu, būtina naudoti apsaugos grandines, užtikrinančias saugų gaminio kėlimą 

ir prilaikymą netikėtai atsipalaidavus griebtuvams. Apsauginės grandinės turi būti pritvirtintos dar 

nepakėlus plokštės arba kai plokštė yra pakeliama ne daugiau kaip 10 cm virš žemės. 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. Grandinių negalima atkabinti tol, kol 

plokštės neatsidurs tiesiai virš planuojamo atraminio paviršiaus bent 10 cm nuo jo (3.3 pav.). 
 

 
3.3 pav. Apsauginės grandinės 
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Siaurintos plokštės, plokštės su išėmomis arba plokštės, kurių dėl kokių nors priežasčių negalima 

kelti griebtuvais turėtų būti keliamos už specialių kėlimo kilpų, kurios yra įbetonuotos į plokštes (3.4 

pav.) gamybos metu, naudojant kėlimo diržus arba kitais gamintojo rekomenduojamais metodais.  

 

 

3.4 pav. Perdangos plokštė su pakėlimo kilpomis 

 

Jei plokštės galas yra susiaurintas, o išpjovos dalies ilgis neviršija 0.5 m, rekomenduojama kelti 

plokštę įprastu būdu. Jei susiaurėjimas yra 0.5 – 3.0 m, plokštė keliama už įbetonuotų kėlimo kilpų. 

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 (3.5 pav.). 

 

3.5 pav. Specialios sąlygos keliant plokštes su išėmomis 
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4. Sandėliavimas 

Kiaurymėtosios perdangos plokštės sandėliuojamos išlyginto ir sutankinto grunto aikštelėse, 

atremiant ant specialių medinių padėklų 1200x100x100 mm bei atskiriant jas vieną nuo kitos mediniais 

tarpikliais. Vienoje rietuvėje sandėliuojamos vieno ilgio ir tipo plokštės. Padėklai išdėstomi ne didesniu 

kaip 400 mm atstumu nuo plokštės abiejų galų. Plokštės į padėklus turi remtis visu pločiu.  Tarpikliai 

dedami per visą plokštės plotį, jie išdėstomi vienoje vertikalėje vienas virš kito. Sandėliuojamų plokščių 

rietuvės aukštis negali viršyti 2500 mm (4.1 pav.).  

 

 
4.1 pav. Perdangos plokščių sandėliavimas 

Kiaurymėtos plokštės, 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. 

 

5. Montavimas 

Prieš montuojant kiaurymėtas perdangos plokštes ant sieninių plokščių ar sijų, turi būti patikrintas 

atraminio paviršiaus lygumas. Jei atraminis paviršius nėra lygus, nelygumai turi būti pašalinti prieš 

padedant perdangos plokštę į projektinę padėtį. Montuojant plokštes ant skiedinio reikia naudoti plastiko 

ar metalo (50 mm x 75 mm) lyginimo plokšteles– tarpiklius (nuo 1 iki 20 mm storio). 

Bendras tarpiklių aukštis turėtų būti ne mažesnis kaip 15 mm, kad skiedinys galėtų nutekėti po 

atramine plokštės dalimi. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad lyginimo plokštelės turi būti padėtos po 

vertikaliomis perdangų briaunomis (draudžiama kloti lyginimo plokšteles po kiaurymėmis, kad nebūtų 

sutrupintas atraminės dalies betonas) ( 5.1 pav.).  
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5.1 pav. Išlyginimo plokštelių padėtis 

Montuotojai turi nukreipti pakeltą perdangos plokštę į tinkamą padėtį – tiesiai virš atraminio 

paviršiaus, – ir atkabinti saugos grandines. Plokštė nuleidžiama į numatytą vietą, kai duodamas signalas. 

Prieš atkabinant plokštę nuo krano, turi būti patikrinta jos šoninė padėtis bei atraminio paviršiaus ilgis. 

Perdangos plokštės atraminio paviršiaus ilgis nurodytas 5.1 lentelėje. 

 

5.1 lentelė Perdangos plokščių atrėmimo ilgis 

 

 

 

 
5.2 pav. Perdangos plokščių atrėmimas ant skirtingų konstrukcijų 
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Montuojant siauresnę nei 120 cm plokštę, reikėtų stengtis orientuoti jos pjautinį kraštą į sieną ar 

kitas konstrukcijas, bet ne į kitas plokštes. Jei tai neįmanoma, turėtų būti paliktas apie 2 cm tarpas tarp 

sveiko plokštės krašto ir išilgai nupjautos plokštės krašto, kad atrėmus klojinį (5.2 pav.) būtų galima 

suformuoti apatinę jungtį, nesiskiriančią nuo kitų.  

 

5.2 pav. Išilgai pjautos plokštės apatinės siūlės suformavimas 

 

Jei perdangoje reikia suformuoti didelę angą, tokiu atveju yra naudojama speciali metalinė atraminė 

detalė (5.3 pav.). 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. 

   
5.3 pav. „Petra“ detalė, naudojama angos perdangų plokščių plane įrengimui. 

 

6. Reguliavimas ir išlinkio suvienodinimas 

Gaminant įtemptai armuotas plokštes, atleidus įtemtą armatūrą, plokštė gali įgauti išlinkį arba įlinkį. 

Skirtingi gretimų plokščių išlinkimai gali atsirasti dėl įvairių veiksnių: skirtingo gaminių vandens 
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įgėrio/išdžiūvimo, skirtingo gretimų plokščių ilgio, lynų kiekio, neteisingo transportavimo ir 

sandėliavimo ar kt. priežasčių. Sumontavus perdangos plokštes gali susidaryti nelygus (laiptuotas) 

perdangos paviršius. Visi anksčiau minėti nukrypimai yra leistini galiojančio standarto ribose. Plokščių 

išlinkis (statybinė pakyla) įtakos jų laikomajai galiai neturi ir nėra ribojamas gelžbetonio konstrukcijų 

gamybos normose. Jei šie neatitikimai apatinėje perdangos pusėje viršija 8 mm, plokščių išsilenkimas 

turėtų būti suvienodintas.  

Dažniausiai perdangos plokščių išlinkius galima suvienodinti reguliuojamais statramsčiais sukeliant 

į viršų žemiausiai esančią perdangos dalį iš apačios į optimalų lygį pagal apatinį gretimo gaminio kraštą 

(6.1 pav.). Tokioje paremtoje padėtyje plokštė turi būti išlaikoma tol, kol nusistovės jungtys. Sukeliant 

plokštę, reikia stebėti, kad jos galai nepasikeltų ar nepasislinktų nuo atraminio paviršiaus. Statramsčiais 

paremtoje padėtyje perdanga išlaikoma, kol visiškai sukietėja užpiltos siūlės. Jeigu plokštės pakėlimo 

nepakanka išlyginti plokštę, labiausiai į viršų išlenkta plokštė gali būti prispausta uždedant ant jos 

tinkamą svorį.  

 

 
6.1 pav. Plokščių išlinkių išlyginimas su statramsčiu 

 

Plokščių išlinkio suvienodinimui taip pat gali būti naudojamas vietinio suveržimo įrenginys (6.2 

pav.). Jis turi būti įterpiamas iš viršaus į sujungimą tarp gretimų plokščių toje vietoje, kurioje išlenkimas 

yra didžiausias, ir prispaustas įterpiant medinius kaiščius. Fiksavimo įtaisas turi likti toje vietoje, kol 
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betono mišinys sujungimuose pasieks numatytą stiprį. Išėmus suveržimo prietaisą, likęs tarpas tarp 

plokščių užbetonuojamas. 

 
6.2 pav. Plokščių išlinkių išlyginimas naudojant vietinio suveržimo įrenginį 

 

7. Ryšių įrengimas ir siūlių betonavimas 

Perdangos plokščių ryšių kiekį ir įrengimo būdą apsprendžia daugybė įvairių veiksnių, todėl ryšių 

įrengimo mazgai, jų vietos perdangoje ir betonavimo ypatumai yra nurodomi projekte.  

Dažniausia ryšiai įrengiami plokščių galuose ties atramomis. Jei perdanga dirba kaip diafragma, 

ryšiai (inkarai) įrengiami ir su išilginėmis sienomis. Tam tikslui perdangos plokštės šonuose būna 

suprojektuotos išėmos. Tarp plokščių esančias montažines siūles ir tarpus tarp plokščių ir sijų būtina 

kruopščiai išvalyti ir užpildyti smulkiagrūdžiu betonu prieš tai sudėjus inkaruojamosios armatūros 

strypus. Taip užtikrinamas bendras visos perdangos darbas (7.1 pav.). 

Montažinių siūlių užtaisymui rekomenduojamas aukštos klasės smulkiagrūdis betonas, kurio 

stiprumo klasė gniuždant ne mažesnė C20 MPa, tačiau pagal rekomenduojama C25, C30 MPa. 

Maksimalus naudojamų užpildų skersmuo 8 mm. Betonas privalomai tankinamas giluminiu vibratoriumi 

(galvutės diametras 20 mm). Reikia neužmiršti, kad siūlėje, kur susiduria sveika ir išilgai pjauta plokštė, 

prieš užpilant turi būti uždėtas klojinys, leidžiantis suformuoti apatinę siūlę, nesiskiriančia nuo kitu, 

sveikų plokščių siūlių. 



KIAURYMĖTŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ  

KCS NAUDOJIMO VADOVAS                                                 2020 m., I leidimas  

 

 Puslapis 13 iš 14 

 

 
7.1 pav. Perdangos plokščių ryšių įrengimas ir siūlių betonavimas: 

1 – perdangos plokštė, 2 – kamštis, 3 – inkaruojantysis strypas, 4 – išilginis strypas,  

5- inkaruojantysis strypas, išleidžiamas iš sienos (sijos), 6 – užmonolitinimo betonas. 

 

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti betonuojant plokščių galus ties atramomis. Perdangos plokščių 

kiaurymės, esančios galuose, prieš betonavimą turi būti užsandarintos ne giliau, kaip ties atrėmimo 

pabaiga. Rekomenduojama naudoti plastikinius kiaurymių dangtelius. Vykdant apdailos darbus, iš 

apačios siūlės užsandarinamos silikoniniu arba akriliniu hermetiku.  

Sumontavus kiaurymėtąsias perdangos plokštes būtina plokščių apačioje, perdangų kiaurymėse 

išgręžti skyles. Skylės turėtų būti gręžiamos plokščių galuose. Jos reikalingos montavimo metu ar 

sandėliuojant susikaupusiai drėgmei kiaurymėse pasišalinti. Perteklinė drėgmė lėtina plokštės sausėjimo 

procesus. Be to, plokštės gali būti apgadintos, kiaurymėse susikaupusiam vandeniui šaltuoju metų laiku 

virtus ledu. 
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8. Priemonės žiemą 

Montuodami plokštes žiemą, būtinai nuvalykite sniegą ir ledą nuo plokščių ir jų atraminių paviršių. 

Siūlių užpildymo betoną rinkitės tokios kokybės ir su tokiais priedais, kad būtu galima teisingai ir 

kokybiškai atlikti darbus. Esant dideliam šalčiui (virš -10ºC), betonavimo vietą reikia uždengti ir šildyti.  

 

9. Darbų sauga 

Visi iškrovimo, sandėliavimo, montavimo darbai turi būti organizuojami vadovaujantis šiais 

darbų saugą reglamentuojančiais dokumentais: DT8-00 „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“ ir 

DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.  

Kiaurymėtų perdangos plokščių montavimas nereikalauja specialių darbo saugos priemonių. 

Montažą vykdantys darbininkai turi būti išklausę montuotojų ir aukštalipių darbo saugos instrukcijas ir 

turėti atitinkamus pažymėjimus bei žinoti visus aukščiau išvardintus rekomendacijos punktus ir dėvėti 

saugos diržus. Keliamas plokštes būtina apjuosti apsauginėmis griebtuvų grandinėmis. Darbo metu 

būtina naudoti priskirtas asmenines apsaugos priemones. Sumontavus dalį perdangos, ant kurios gali 

patekti kiti statybos aikštelės darbininkai, reikia nedelsiant aptverti apsaugine tvorele. Apsauginė tvorelė 

ar turėklai yra įvairių konstrukcijų (skirtingų firmų gaminami inventoriniai turėklai), tačiau jie turi 

užtikrinti saugų darbininkų judėjimą ant sumontuotos perdangos. Visos angos, sumontuotame 

perdengime, turi būti nedelsiant uždengtos skydais arba aptvertos apsaugine tvorele. 
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