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Monolitinės perdangos armavimas įtemptaisiais monolynais  
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I. Monolynų (nesukibusių) sistema 

 

Nesukibusių monolynų sistema susideda iš sekančių elementų: 

a) Lynas – septynių visų, aukšto tempiamojo stiprio, 15,7mm (0,62“) diametro plieno 

lynas padengtas antikoriziniu tepalu ir polietileno kevalu. Konstrukcijai pasiekus reikiamą stiprį, lynai 

įtempiami projektine jėga ( fpk =  1860 Mpa). Lynai gali būti pavieniai ir sugrupuoti į pluoštus (nuo 1 

iki 5); 

b) Inkarai – pasyvieji (užbetonuojami) ir aktyvieji (tempiami) – nesudėtingos konstrukcijos 

sistema įtemptųjų lynų galų fiksavimui betone (pav. 1, pav. 2). Vienam monolynui tempimo inkaras 

SK6 ir fiksuotas inkaras SF6. 2-5 monolynams fiksuoti inkarai MER6 ir MEF6. 

Taip pat inkarinėse zonose montuojama spiralės formos plieninė armatūra ir papildoma išilginė 

plieno armatūra. Taip pat yra antikorozinė apsauga inkaro ir jungties zonose. 

 

 
                                     Pav. 1                                                                      Pav. 2 

 

II. Sistemos charakteristikos  

Inkarų ir jungčių tipai ir žymėjimas 

Inkarų ir jungčių tipo ar grupės, priklausomai nuo jų funkcijų konstrukcijoje, žymėjimas nurodo 

nominalų lyno diametrą ir reikalingą lynų skaičių (6-n). Pirmas skaičius reiškia nominalų lyno 

diametrą (6=15,7mm (0,62“)), n nusako maksimalų lynų skaičių sekcijoje. Ivairūs inkarų tipai 

pavaizduoti Priede Nr.1. 
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Pavieniam monolynui skirti inkarai SK6 ir SF6 

Šie inkarų ir jungčių tipai yra naudojami tik vieno lyno inkaravimui ar sujungimui. Jei  šiems 

inkarams naudojamas papildomas paprastas armavimas, centro ir atstumų nuo  briaunos  matmenys   

pateikti Priede 8. 

Tempimo  inkaras SK6 yra tvirtinamas prie klojinio specialiai sistemoje komplektuojamu 

plastikiniu vamzdeliu su sriegiu ir plastikine veržle, o lynas prastumiamas pro jį (Priede 3). Tempimo 

inkaras gali būti naudojamas ir kaip fiksuotas inkaras.  

Išorinė fiksuoto inkaro SF6 konstrukcija yra identiška tempimo inkarui SK6. Fiksuotas inkaras 

tvirtinamas prie lyno inkarą užmaunant ant nužievinti lyno galo, o prieš tai lynas nupjaunamas 

reikiamo ilgio. Fiksuoto inkaro kūginis spraustas užspaudžiamas spyruokle ir uždaromas apsauginiu 

dangteliu, jį užpildant antikoroziniu tepalu (Priede 3). 

Daugialyniai inkarai MER6 ir MEF6 

Du ar daugiau lynų gali būti tvirtinami viename inkare, kuriame atstumai tarp konusinių skylių 

centrų yra 33 mm. Inkaras turi keturkampio formos atraminią plokštelę prie kurios  gamykloje 

pritvirtintas apsauginis plastikinis vamzdelis. Inkaro atraminė plokštelė fiksuojama prie klojinio, po to 

prakišamas vielos pluoštas. Tempimo inkaras gali būti naudojamas ir kaip fiksuotas. 

Pasyvus inkaras MEF6 turi gamyklinę atraminę plokštelę ir apsauginį plastikinį vamzdelį. Inkaras 

prie lyno gali būti prijungtas ir gamykloje, ir objekte. 

Lynai  

Įtempimo ir pertempimo jėgos yra  nurodomos pagal atitinkamas nuostatas. 1-oje lentelėje 

pateikiamos galimos maksimalios įtempimo jėgos.    

7-nių įtemptų vielų pluoštas: 

Nominalus diametras....................................................15,7mm (0,62“) 

Skerspjūvio plotas.........................................................150mm² 

Tempimo stiprumas......................................................1.860 MPa arba 1.770 MPa 

0,1% bandomoji apkrova...............................................240 kN arba 228 kN 

Tempiamo pliemo masė................................................1,17 kg/m 
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Monolyno masė.............................................................1,30 kg/m 

Išorinis monolyno diametras..........................................≥ 20mm 

1 lentelė: Tempimo jėgos: pradinės įtempimo ir pertempimo jėgos 

Didžausia 

lyno 

pasipriešini

mo jėga 

Max. 

Pradinė 

įtempimo 

jėga 

Max. 

Pertempi

mo jėga 

Nominali 

lyno masė 

Plieno 

pjūvio 

plotas 

Lynų 

skaičius 

Žymėjimas  

Ap · fpk Ap·0,85·fp0,

1k 

Ap·0,9·fp0

,1k 

M Ap n - 

 

kN 

 

kN 

 

kN 

 

kg/m 

 

mm² 

 

--- 

 

--- 

Tempimo jėga fpk = 1.860 MPa 

279 204 216 1,3 150 1 6-1 

558 408 432 2,6 300 2 6-2 

837 612 648 3,9 450 3 6-3 

1116 816 864 5,2 600 4 6-4 

1395 1020 1080 6,5 750 5 6-5 

Tempimo jėga fpk = 1.770 MPa 

265 194 205 1,3 150 1 6-1 

530 388 410 2,6 300 2 6-2 

795 582 615 3,9 450 3 6-3 

1060 776 820 5,2 600 4 6-4 

1325 970 1025 6,5 750 5 6-5 
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Lynų tvirtinimas 

Monolynai turi būti tinkamai pritvirtinti.  Atstumai tarp tvirtinimų yra  

1 Paprastai ...............................................................................................1,00 - 1,30m 

2 Maksimalioje 45cm. storio perdangoje laisvai išdėstyti lynai (Priede 9). Perėjimo zonos tarp: 

- Aukščiausio lyno taško ir inkaro................................................................. 1,5m; 
- Žemiausio ir aukščiausio lyno taško ar žemiausio lyno taško ir inkaro .......3 m. 

 

Aukščiausioje ar žemausioje  pozicijoje, lynas turi būti tvirtinamas prie armatūros tinklo bent 

dvejose vietose su atitinkamais atstumais tarp tvirtinimų nuo 0,3m iki 1,0m. Kadangi armatūros tinklas 

yra surištas, nebūtina lynams naudoti specialių tarpinių, detaliau (Priede  9). Lynai prie armatūros 

tinklo rišami viela, armatūros rišikliais ar plastikiniais dirželiais – fiksatoriais. 

Inkarų išdėstymas, jų betono apsauginis sluoksnis 

Inkarų centrų ir atstumų nuo briaunų išdėstymas yra nustatomas atsižvelgiant į nekintamus 

reikalavimus. Šie duomenys yra pateikiami 4 ir 8 Prieduose. Atstumai tarp inkarų centrų gali būti 

sumažinti 15% viena kryptimi, bet neturėtų būti mažesni nei armavimo žiedo išorinis diametras. Šiuo 

atveju galimas ir statmenas centro padėties kitimas tiek pat procentų.   

Papildomo armavimo plieno markė ir matmenys turi būti pateikti, bet kokiu atveju. 

Papildomo armavimo spiralė yra centruojama ir tvirtinama. Galiniai spiralės žiedai gali būti 

virinami prie atraminių plokštelių ar kitų, laikančių lynus, elementų  

Išskirtiniais atvejais, kai dėl per didelio armatūros sankaupos yra sudėtinga sumontuoti 

armavimo spiralę ar lieti betoną, gali būti naudojamos kitos armatūros formos, alternatyvios 

armavimo spiralei. Tik šis formos pakeitimas turi būti pagrįstas bandymais, dėl savo gebos saugiai 

atlaikyti numatomas apkrovas. 

Apsauginis betono sluoksnis, dengiantis lynus, negali būti mažesnis kaip 2cm, arba mažesnis nei 

apsauginis betono sluoksnis, dengiantis armatūrą, žiūrint į  skerspjūvį. Turi būti atsižvelgta į 

nacionalinius reikalavimus. 
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Vidinių lynų išlinkių radiusas 

Vidinių lynų, kurių gijų pluošto nominalus skersmuo 15.7mm, minimalus išlinkio radiusas yra 

2.5m. Šis radiusas tinkamas, jei nereikalaujama plieno pluošto išorinių gijų įtempimų išlinkimuose 

nustatymo. Minimalus leistinas išlinkio, esančio daugiapluoščio inkaro zonoje, radiusas yra 3.5m. 

Betono atsparumas 

Turi būti naudojamas betonas, kurio markė EN 206-1:2000. Įtempimui, vidutinė betono 

suslėgimo jėga turėtų būti ne mažesnė kaip fcm,0 (duomenys duoti Prieduose 4 ir 8) 

Pavojingos medžiagos 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas yra aprašomas ETAG 0135  punkte 5.3.1. Įtempto armavimo sistema 

atitinka instrukcijos H6 apie pavojingas medžiagas sąlygas.  

III. Montavimas 

Bendra 

Lynų montavimas ir priežiūra yra atliekama kvalifikuotų  specialistų iš kompanijų, kurios turi 

patirties darbe su SUSPA/DSI Nesukibusių Monolynų Sistema, žiūrėti ETAG013 Priede D.1., objekto 

vadovas gauna iš ET savininko  Sertifikatą, liūdijantį, kad jis yra apmokytas, turi reikiamas kvalifikacijas 

ir patirties darbe su SUSPA/DSI Nesukibusių Lynų Sistema. 

Lyno sandeliavimas ir pjaustymas 

Mono lynų pjaustymo darbus turi prižiūrėti ir koordinuoti apmokytas ir atitinkamą patirtį turintis 

darbų vadovas ar inžinierius. 

Monolynai į statybos aikštelę pristatomi susukti į standžias rites, kurių diametras 1,0 – 1,4 m, o 

aukštis 0,8 -1,0 m. Lynai keliami kranu, naudojant tekstilinius stropus, arba autokrautuvu. Lynai 

vyniojami ir pjaustomi, lyno ritę patalpinus į specialų rėmą, kuris užtikrina patogų ir saugų darbą. 

Suvyniotą lyną lainaknčias juostas saugu nupjauti tik tada, kai lyno ritė patalpinta į lyno rėmą, 

pritvirtinta galinė rėmo dalis ir viršutinė štanga. Atlaisvinus visas lyno pakavimo juostas ir ištraukus 

nurodytą lyno galą per priekinę lyno rėmo angą – nosį, galima pradėti lyno pjaustymo reikiamais ilgiais 

darbus. Lynas pjaustomas disku metalui pjauti naudokant kampinį šlifuoklį arba skersinio pjovimo 

metalui stakles. Lyno galas 0,5 – 1,0 m netinkamas įtemptam armavimui, todėl nupjaunamas ir 

išmetamas. Toliau lynas vyniojamas iš ritės jį traukiant ir pjaustomas reikiamais ilgiais. 
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Monolynų kevalo pašalinimas 

PE „rankovės“ ilgis  ir apsauginių vamzdelių sujungimas, kaip ir lyno  pašalinamo kevalo ilgis, 

priklauso nuo numatomų  temperatūrų skirtumų tarp montavimo ir betonavimo procesų. Apsauginis 

PE vamzdelis turi apdengti lyno PE kevalą mažiausiai 150mm, kuris negali prisispaust prie inkaro. Lyną 

užfiksavus inkare, PE ‚rankovės‘ ir lyno kevalo jungtis turi būti izoliuota tampria izoliacine juosta, kad 

apsaigooti nuo betono pienelio patekimo į inkarą ir tarp sparaustelių (apvyniojimo plotis >100 mm). 

Plieno pluošto patikrinimas ir antikorozinės apsaugos sistemos galimi taisymai 

 Montuojant lynus turi būti imtasi atsargumo priemonių. Prieš liejant betoną objekto vadovas, 

koordinuojantis įtemtą armavimą privalo atlikti paskutinį sumontuotų lynų patikrinimą. Galimi 

antikorozinio apsauginio tepalo nutekėjiimai dėl pažeisto PE kevalo, kurie turi būti pataisyti. Taisymo 

metodai turi atitikti leidžiamus standartus. Taisymai turi būti atliekami atsižvelgiant į numatomas 

apkrovas ir temperatūrines oro sąlygas ( iki 300 C).  

Fiksuotas inkaras MEF6 gali būti instaliuotas tik tada, jei tenkina atraminės plokštelės ir inkaro 

antgalio suvirinimo kokybė, užtikrinant saugų ir besiūlį detalės elementų sujungimą. 

Inkarai SK6 ir SF6 (vienam lynui) 

Tempimo inkaras SK6 

Tempimo inkaro SK6 konstrukcija leidžia po įtempimo prie inkaro pritvirtinti jungimo elementą 

KS6, taip suformuojant fiksuotą jungtį (Priede 5). 

Inkaras SK6, kuris gali būti naudojamas ir kaip fiksuotas inkaras, tvirtinasi prie klojinio borto, o 

paskui prakišamas monolynas. 

Montavimo procedūra staybvietėje: 

- Ketaus liejinio inkaro tvirtinimas, naudojant tvirtinimo veržlę ir montažinį vamzdelį su sriegiu, 
kuris prakišamas per klojinyje išgręžtą skylę. 

- PE sandarinimo vamzdelio uždėjimas ant monolyno. 
- Monolyno pridėjimas prie inkaro, pažymint PE kevalo nupjovimo vietą. 
- Monolyno  PE kevalo nupjovimas ir nutraukimas inkaro zonoje. 
- Monolyno prakišimas pro inkarą. 
- PE sandarinimo vamzdelio prisukimas prie inkaro. 
- Monolyno  PE kevalo ir inkaro sandarinimo vamzdelio perėjimo zonos izoliavimas, apimant abu 

elementus mažiausiai 5cm, naudojant izoliacinią lipnią juostą – mažiausiai 5cm pločio. 
- Nupjauto ir nutraukto monolyno PE kevalo užstumimas ant atviro tempiamo lyno galo, 

apsaugant lyną nuo aplinkos poveikio ir aptaškymo betonu.   
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Tempimo procedūra: 

- Apsauginio PE kevalo nutraukimas nuo tempiamo lyno galo. 
- Spraustų įstatymas į inkarų  konusines skyles. 
-  Tempimas naudojant įtempimo įrenginį – hidraulinį domkratą. 

- Ištempto lyno pailgėjimo dalies nupjovimas inkaro zonoje, naudojant metalo pjovimo diską. 
- Apsauginio dangtelio, užpildyto antikoroziniu tepalu, užsukimas. 
-  Inkaro nišos užpildymas betonu.     

Fiksuotas (pasyvus) inkaras SF6    

Tvirtinimo procedūra statybos aikštelėje: 

- Sandarinimo PE vamzdelio prisukimas prie inkaro. 
- Sprausto įstatymas į konusinę inkaro skylę. 
- Suspaudimo spyruoklės ir poveržlės montavimas. 
- Reikiamo kiekio antikorozinio tepalo užpildymas. 
- Apsauginio dangtelio užsukimas. 
- 6-8 cm monolyno PE kevalo pašalinimas. 
- Žymėjimų ant monolyno kevalo atlikimas. 
- Bekevalinės  lyno galo dalies įstūmimas pro sandarinimo PE vamzdelį, kol lynas atsiremia į 

inkaro apsauginį dangtelį. 
- Lyno įstūmimo gylio patikrinimas, atsižvelgiant į žymėjimą  ant monolyno kevalo. 
- Antikorozinio tepalo, nutekėjusio nuo sandarinimo PE vamzdelio, nuvalymas. 
- Sandarinimo PE vamzdelio ir monolyno perėjimo zonos izoliavimas, apimant abu elementus 

mažiausiai 5cm. Naudojant lipnią sandarinimo juostą – 5cm pločio. 
 

Daugialyniai inkarai MER6 ir MEF6 

Tempimo inkaras MER6 

2-5 monolynai gali būti tvirtinami viename inkare. Inkaro atraminės plokštelės yra stačiakampio 

formos, prie kurių būna gamykliškai pritvirtinti apsauginiai PE vamzdeliai. Atraminė plokštelė 

tvirtinama prie klojinio statybvietėje, po to prakišami monolynai. Tempimo inkaras gali būti 

naudojamas ir kaip fiksuotas inkaras. 

Montavimo procesas statybvietėje: 

- Atraminės plokštelės tvirtinimas medvaržčiais (arba ilgasriegiais) prie klojinio. 
- Monolyno pridėjimas prie inkaro, kad pažymėti kevalo nupjovimo vietą. 
- PE kevalo pašalinimas. 
- Monolyno įstūmimas pro apsauginį PE vamzdelį ir atraminę plokštelę. 



 

 

 

 

  

 

 

 9 

 
Tempimo procesas: 

- Laikinai užmauto PE kevalo ant lyno galo pašalinimas. 
- Spraustų sumontavimas į inkaro konusines skyles. 
- Tempimo atlikimas su įtempimo įrenginiu (hidrauliniu domkratu). 
- Ištempto lyno pailgėjimo nupjovimas su disku ar pjovimo įrankiu. 
- PE dangtelio, pripildyto antikoroziniu tepalu, uždėjimas ant nupjautų lynų galų. 
- Apsauginės plokštelės uždėjimas ant PE dangtelio ir jos prisukimas prie inkaro antgalio (kad 

užtikrinti PE dangtelio poziciją ir blokuoti lyno išlindimą nesėkmės atvejų) 
- Inkaro angų užtaisymas betonu. 
 

 
Fiksuotas inkaras MEF6 

Inkaro antgalis, apsauginis PE perėjimo vamzdelis prie atraminės plokštelės yra tvirtinami 

gamykloje. Inkaras gali būti montuojamas ir gamykloje, ir statybvietėje. 

Montavimo procesas: 

- 9 – 12cm kevalo pašalinimas nuo monolynų galų. 
- Monolynų galų įstūmimas į inkarą pro apsauginį vamzdelį, atraminę plokštelę, inkaro antgalį iki 

vielos pluoštų galai išlenda 2 - 3 cm atstumu nuo inkaro antgalio. 
- Spraustų instaliavimas. 
- PE dangtelio, pripildyto antikoroziniu tepalu, uždėjimas ant lynų galų. 
- Apsauginės plokštelės (užrakto), kuri užsandarina PE dangtelius, užsukimas ant inkaro antgalio. 
 

Tempimo procesas ir tempimo ataskaita 

 

Inkaro antgalio geometrinės ypatybės, poziciniai matmenys ir papildomas lynų armavimas 

nurodomas Prieduose 4 ir 8. 

 

Tempimo operacija 

 

Pilnas įtempimas gali būti atliekamas kai betonas pasiekia atitinkamą stiprumą inkaro zonoje 

fcm,0 pagal Priedą 4 arba Priedą 8. 

Prieš galutinį įtempto lyno pailgėjimo nupjovimą  leidžiama atlikti  pakartotiną tempimo darbų 

procesą, atpalaiduojant ir vėl naujai užtvirtinant inkaro spraustą. Po pakartotino įtempimo ir 
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užinkaravimo, sprausto suspaudimo žymės ant lyno, kurios yra ankstesnio tempimo procedūros 

rezultatas,  turėtų matytis mažiausiai 15mm atstumu nuo sprausto. 

Tempimo ataskaita 

 

Kiekvieno lyno tempimo operacijos rezultatai turi būti užrašomi. Pirmiausiai, tempiama yra tol, kol 

pasiekiama reikalaujama tempimo jėga. Atliekant šio proceso kontrolę, matuojamas tempiamo lyno 

pailgėjimas ir lyginamas su paskaičiuotais duomenimis. Visi duomenys užrašomi įtempimų ataskaitos 

lentelėje. 

Įtempimo įrenginys, reikalingas darbui plotas, saugumo sąlygos 

 

Yra naudojamas portatyvus hidraulinis tempimo domkratas SM – 200, kuris valdomas hidrauline 

stotele 77 – 193 A.  

 

IV. Darbų sauga 

Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius darbo-saugos reikalavimus. 

Visi darbai susiję su lynų pjaustymu, transportavimu objekte, montavimu, fiksavimu, įtempimu 

turi būti atliekami naudojant asmenines ir kolektyvines saugos priemones. Pjaustant lynus turi būti 

imtasi saugos priemonių, kokias nurodo pjautymo įrenginio gamintojas. 

Įtempinėjant vienalynius ar daugialynius inkarus rekalinga apie 1m laisvo ploto už inkaro zonos. Taip 

pat, vykdant tempimo operaciją, griežtai draudžiama stovėti ar dirbti tiesiogiai už lyno galo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


