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Aiškinamasis raštas 1 

I. TAIKYMO SRITYS 
 
1. Statybos taisyklės „Automobilių kelių ženklų tipinės atramos“ taikomos projektuojant ir 

statant atramas kelio ženklams automobilių keliuose. Atramų schemos sudarytos pagal 
reikiamą kelio ženklų skaičių ir jų išdėstymą ant atramos. Atramos gali būti rėminės, gembinės 
arba vertikalios vienstiebės. Šiose ST nenurodytos kelio ženklų tvirtinimo prie atramos 
konstrukcinės detalės. 

 
II. NUORODOS 

 
2. Šios statybos taisyklės parengtos vadovaujantis šiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais:  
2.1.   STR 2.06.03:2001 Automobilių keliai. (Žin., 2002, Nr.19-755) 
2.2.   STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. (Žin., 2003, Nr.59-2683) 
2.3.   LST L ENV 1991-2-4:2000 Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai. 4 dalis. 
Vėjo apkrovos. 
2.4.   LST EN 12899-1 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1dalis. Nuolatiniai ženklai. 
2.5.   STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. (Žin., 
2005, Nr.28-895) 
2.6.   STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (Žin., 2005, 
Nr.17-550) 
2.7.   LST EN ISO 14713:2002 Geležies ir plieno konstrukcijų apsauga nuo korozijos. 
Cinko ir aliuminio dangos. Rekomendacijos. 
2.8.   LST EN ISO 12944-5:2001 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo 
korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos. 
2.9.   LST EN ISO 8501-1+Suppl:2002 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant 
dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis.  
2.10.   LST EN ISO 8503-2:2001 Plieno pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su 
jais susijusiais produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieno paviršiaus profilio 
laipsnio nustatymas. 2 dalis. 
2.11.   LST 1335:1994 Kelio ženklai. Techninės sąlygos. 
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III. APKROVOS IR POVEIKIAI 
 

I. Nuolatinės apkrovos 

 
3. Nuolatinės apkrovos poveikio (konstrukcijų ir ženklų savojo svorio) charakteristinė reikšmė 

apskaičiuota pagal nominaliuosius matmenis ir vidutines vienetines mases. Dalinis patikimumo 
koeficientas nuolatinėms apkrovoms γf  = 1,1. 

 

II. Kintami poveikiai  

 
4. Vėjo apkrovos charakteristinė reikšmė Wme = 1240 Pa [2.2; 2.3]. Apkrovos dalinis 

patikimumo koeficientas γq  = 1,35. 
5. Apledėjimo  apkrovos charakteristinė reikšmė il = 70 Pa [2.2]. Apkrovos dalinis patikimumo 

koeficientas γl  = 1,35. 

 
 

IV. ATRAMŲ KONSTRUKCIJOS 
 

I. Konstrukciniai atramų tipai 

 
6. Kelio ženklų atramoms yra naudojami du konstrukciniai atramų tipai: 
• Atramos iš plieninių erdvinių santvarinių konstrukcijų;  
• Atramos iš plieninių uždaro (vamzdinio) profilio elementų.   

7. Atramos surenkamos statybos vietoje iš plieninių vertikalių ir horizontalių elementų. 
Atramų elementai yra unifikuoti ir gali būti panaudoti skirtingų schemų atramoms. 
Suprojektuotų elementų didžiausias ilgis 22,2 m, svoris – 1700 kg. Priklausomai nuo gamybos 
ir montavimo ypatumų, didelio ilgio elementai gali būti montuojami iš trumpesnių segmentų. 
Visų elementų (segmentų) sujungimai statybos vietoje – varžtiniai. Plieninių konstrukcijų 
elementų (segmentų), gaminamų gamykloje, mazgai ir sandūros suvirinami. 

8. Atramų konstrukcijų gamyba ir montavimas atliekami laikantis projektinėje 
dokumentacijoje ir normatyviniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų. Deformuoti 
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elementai, neturintys įtrūkimų ištaisomi terminiu arba termomechaniniu metodais laikantis tai 
reglamentuojančių normatyvų reikalavimų. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijų montavimo. 

 

II. Plienas 

 
9. Plieninėms konstrukcijoms naudojamas S235 klasės plienas (norminis stipris tempiant 

fy=235 N/mm², skaičiuojamasis stipris fsy=215 N/mm²).  
10. Plieno kokybė turi būti patvirtinta sertifikatu, kuriame pateikta: 
• plieno klasė; 
• kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatais ir atitinkamų standartų ir 

kodeksų reikalavimų atitikimas. 

 

III. Suvirinimas 

 
11. Suvirinimas atliekamas pagal kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus 

suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinama 
automatiniu arba pusiau automatiniu būdu. 

12. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte kitaip nenurodyta) turi tenkinti šiuos 
rodiklius: 

• kietumas – matuojant Briunerio vienetais, 330BH; 
• stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 
• santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20 %; 
• santykinis tąsumas prie  +20°C – ne mažiau kaip 20 J. 

13. Suvirinimo siūlės ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementų kampai nušlifuojami, kad 
neliktų aštrių briaunų. Visos atviros briaunos užapvalinamos spinduliu r = 2÷3 mm. 

14. Plienų virinimo metodų  tinkamumas patikrinamas kokybės bandymu.. Suvirinimo siūlių 
kokybė tikrinama cheminiais arba spektro analizės metodais arba atliekant mechaninius siūlės 
ir suvirinto metalo bandymus. 
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IV. Varžtiniai sujungimai 

 
15. Atramų plieninių konstrukcijų elementai (segmentai) statybos vietoje sujungiami 

varžtais. Varžtų klasė, skersmenys ir ilgiai nurodyti brėžiniuose. Varžtai, veržlės ir poveržlės 
turi atitikti projektinės dokumentacijos ir atitinkamų standartų reikalavimus. Varžtai 
komplektuojami su veržle ir dviem poveržlėmis. 

 
 

V. Apsauga nuo korozijos 

 
16. Tipinių ir individualaus projektavimo kelio ženklų atramų (6 ÷ 24 p.) plieninės 

konstrukcijos cinkuojamos. Cinko dangos storis – 70 mikronų. 
17. Atramų (25÷115 p.) plieninės konstrukcijos gali būti cinkuojamos (cinko dangos storis – 

70 mikronų) arba dažomos apsaugine danga. 
18. Dažomų naujų plieno konstrukcijų paviršius turi būti be taškinės korozijos paveiktų vietų 

ar įdubimų, sausas, paruoštas pagal standartą Sa 2,5 IS0 8501-1. Laiko tarpas, nuo paviršiaus 
nuvalymo iki padengimo antikorozine danga priklauso nuo plieno sudėties ir aplinkos 
santykinio oro drėgnumo. Reikia vadovautis vizualinio standarto ISO  8501-1 pagrindu ir jo 
priedu. Jei paviršius neatitinka vizualinio standarto – reikia paviršių valyti iš naujo. 

19. Plieninės konstrukcijos dažomos taip: 
cinko – epoksido gruntas (50 mikronų) [Cinko kiekis sausoje grunto dangoje turi būti ne 
mažesnis kaip 80% – pagal ISO 12944-5]; 
epoksidinės dangos sluoksnis (150 mikronų);  
viršutinis poliuretano dangos sluoksnis (50 mikronų). 

20. Paviršiaus profilis turi atitikti ISO 8503-2 standartą.   
21. Dangos storis tikrinamas neardančiu elektromagnetiniu matuokliu. Sluoksnio storis 

apskaičiuojamas kaip atliktų matavimų aritmetinis vidurkis (minimaliai konstrukcijoje atliekami 5 
matavimai). 
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VI. Atramų pamatai 
 

22. Tipinių ir individualaus projektavimo kelio ženklų atramoms (6÷24 p.) įrengiami pamatai 
pagal nurodytus didžiausius galimus poveikius (jėgas) į pamatą ir grunto stiprio parametrus. 

23. Likusių ženklų atramos (25÷115 p.) tvirtinamos prie monolitinių gelžbetonių pamatų. 
Taikomi gręžtiniai poliniai pamatai (116÷132 p.) .  Pamatų geometriniai parametrai ir polių ilgis 
parinkti, kai grunto skaičiuojamasis stipris po pamato (polio) padu Rc=200kPa .  
Skaičiuojamasis stipris prie polio šonų (šoninė trintis) Rf=20kPa. Esant kitoms grunto stiprio 
reikšmėms, pamatas skaičiuojamas imant brėžiniuose pateiktas pamatą veikiančias apkrovas. 

24. Gelžbetoninių polių betonas B25/30, F200. Poliai armuojami strypinės, neįtemptos 
armatūros karkasais (A III, norminis stipris tempiant fy=390 N/mm2, skaičiuojamasis stipris 
fsy=350 N/mm2 ir A I, norminis stipris tempiant fy=235 N/mm2,skaičiuojamasis stipris fsy=210 
N/mm2 ) 

25. Polinių pamatų rostverkai įrengiami  iš monolitinio gelžbetonio (betonas B25/30, F300; 
armatūra A I, A III klasės). 

26. Pamato rostverko paviršiai, kurie bus užpilami žeme, nutepami dviem bitumo 
sluoksniais. 

27. Atramų prie pamato tvirtinimo būdas (atrama įbetonuojama į pamatą ar tvirtinama 
inkariniais varžtais) nurodytas brėžiniuose. Inkariniai varžtai, veržlės ir poveržlės turi atitikti 
projektinės dokumentacijos ir atitinkamų standartų reikalavimus.  

 




