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KAS YRA ÁTEMPTAS ARMAVIMAS?
Átemptas (angl. PT  post tensioning,
po to átemptas (uþbetonavus)) armavimas
yra betoniniø ar kitø elementø sustiprinimas átemptais aukðtos atsparumo klasës
plieniniais lynais arba strypais. Ðis bûdas
taikomas visuomeniniø ar gyvenamøjø
pastatø konstrukcijoms armuoti, maðinø
aikðtelëms, grindø plokðtëms, stadionø
konstrukcijoms, grunto inkarams ir vandens bokðtams (rezervuarams) suverþti.
Daugeliu atvejø átemptas armavimas sudaro galimybes ágyvendinti iðskirtinës architektûros, sudëtingø konstrukcijø, dideles apkrovas atlaikanèius statinius.
Átempto armavimo technologija reikalauja
specializuotø gamybos þiniø, taèiau yra
lengvai paaiðkinama ir suvokiama.

PRANAÐUMAI
Norint suprasti átempto armavimo pranaðumus, reikia ávertinti betono savybes.
Betoninis elementas yra labai atsparus
gniuþdant, bet silpnas tempiant ir lenkiant, todël kai yra tempimo ar lenkimo
apkrovos, atsiranda didelë átrûkiø atsiradimo jame tikimybë. Áprastinëse betoninëse konstrukcijose, pvz., kai maðinø
aikðteliø perdangas veikia automobiliø
apkrova, perdanga ar sija yra lenkiama.
Apatinë lenkiamo elemento pusë yra
tempiama ir netgi maþiausias pailgëjimas
sukelia betono pleiðëjimà. Paprastai ðiuos
átempimus perima ir plyðiø atsiradimà

apriboja plieninë armatûra (strypai). Taèiau paprasta armatûra, dar vadinama
pasyviàja, veikia tik tada, kai yra tam tikra deformacija, nuo kurios betonas paprastai jau átrûksta. Armavimas, átempiant plieno vielos pluoðtus, traktuojamas kaip aktyvusis armavimas, nes veikia efektyviai, netgi dar neatsiradus betono plyðiams.
Sëkmingø átempto armavimo pavyzdþiø galima rasti daugelyje konstrukcijø.
Jis padeda iðlaikyti minimalias deformacijas ir plyðius, netgi veikiant visai apkrovai, leidþia padidinti atstumus tarp kolonø, sumaþinti perdangos storá, sijø skaièiø, jø matmenis. Tai reiðkia, kad galima
sutaupyti betono ir paprastos plieno armatûros. Statiniø aukðtis dël maþesnio
perdangø storio bus þemesnis, o svoris,
palyginti, pvz., su turinèiu tiek pat aukðtø áprastu monolitiniu pastatu, gerokai
maþesnis. Dël to kur kas maþesnë bus ir
pamatø apkrova  o tai laikoma dideliu
pranaðumu statant statinius seisminiuose rajonuose. Kita vertus, inþineriniø sistemø árengimas þemesniame pastate,
kaip ir jo apdaila, taip pat kainuos maþiau.
Kitas átempto armavimo pranaðumas 
galimybë árengti itin didelio ilgio vientisas (nekarpytas) betonines sijas (konstrukciniu poþiûriu kur kas efektyvesnes ir ekonomiðkesnes nei besijungianèias virð kolonø ir dengianèias tik vienà tarpatramá)

ir didelio ploto perdangas be deformaciniø siûliø.
Statant automobiliams stovëti skirtus statinius, taip pat daþnai pasirenkamos átemptai armuotos betoninës
konstrukcijos, nes jos leidþia daug laisviau  didesniais atstumais iðdëstyti kolonas, árengti sudëtingø konfigûracijø
rampas. Tai gali bûti visiðkai atskiri vieno ar daugiau aukðtø automobiliø stovëjimo statiniai, kuriuos galima ir integruoti á gyvenamuosius bei visuomeninës
paskirties pastatus. Kai yra silpni gruntai, átempta dugno (grindø ant grunto)
plokðtë bus atsparesnë nevienodoms
pagrindo deformacijoms ir átrûkiø atsiradimui.
Átemptas armavimas leidþia statyti sudëtingesnës geometrijos tiltus  kai reikia suformuoti kreives, ávairiø laipsniø
ákalnes. Ðios konstrukcijos nepakeièiamos
ir statant dideliø tarpatramiø tiltus  tai
sumaþina neigiamà poveiká aplinkai,
leidþia iðvengti vandens ir keliø eismo
trukdþiø. Átemptai armuotos konstrukcijos itin tinka labai dideliems originalios
architektûros pastatams, pvz., stadionams, arenoms, parodø rûmams ir pan.
Átemptais lynais yra suverþiamos betoninës vandens saugyklos ir rezervuarai, o
átempti grunto ir uolienø inkarai naudojami gruntui tuneliuose ar karjeruose stabilizuoti.
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DVI ÁTEMPTO (PT) ARMAVIMO
SISTEMOS
Átempto armavimo sistemà sudaro inkaras, átemptas vielos pluoðtas (lynas, lynai) arba strypas, apsauginis kevalas arba kanalas, kanalø injektavimo skiedinys
arba lyno antikorozinæ apsaugà ir minimalià trintá uþtikrinantis tepalas. Yra dvi
pagrindinës átempto armavimo sistemos:
sukibusiø lynø ir nesukibusiø lynø.
Nesukibusiø lynø sistemoje átemptas
vielø pluoðtas, iðskyrus betonà laikanèius
inkarus, nesilieèia su betonu. Ði sistema,
dar vadinama monolynais, daþniausiai
naudojama perdangoms ir sijoms armuoti. Monolynas yra antikoroziniu tepalu
padengtas 17 vielø pluoðtas plastikiniame kevale. Inkaras  tai metalo liejinys
su 23 daliø kûgio formos spraustu, laikanèiu vielos pluoðtà. Kiekvienas lynas yra
inkaruojamas dviem inkarais abiejuose
galuose, ið kuriø vienas yra fiksuotas, o
kitas skirtas lynui átempti.
Kitokia yra sukibusiø lynø sistema, kur
du ar daugiau lynø ákiðami á metaliniu ar
plastikiniu vamzdþiu betone suformuotà
kanalà. Jie iðtempiami specialiu tempimo
árenginiu ir uþtvirtinami inkarais. Tada kanalas uþpildomas cementiniu skiediniu,
kuris sukietëjæs veikia kaip antikorozinë
apsauga ir uþtikrina lynø sukibimà su kanalo vamzdþiu bei konstrukcijos betonu
per visà kanalo ilgá. Sukibusiø lynø sistema daþniausiai naudojama tiltams statyti, taip pat pastatams, kuriø sijos turi atlaikyti labai dideles apkrovas.

LEMIAMI VEIKSNIAI IR
MONTAVIMAS
Yra keli lemiami átempto armavimo
veiksniai. Nesukibusiø lynø sistemoje plastikinis kevalas atlieka apsauginës (atski-

rianèios) sienelës tarp betono ir átempto
vielø pluoðto vaidmená, saugo lynà nuo
mechaniniø ir cheminiø poveikiø, drëgmës. Apsauginis tepalas kevalo viduje
maþina trintá ir apsaugo nuo korozijos.
Po to, kai betonas pasiekia reikiamà stiprumà, kûginis spraustas ástatomas á inkarà. Tuomet vielos pluoðtas átempiamas
specialiu hidrauliniu tempimo árenginiu.
Truputá atpalaiduotas lynas átraukia kûginá spraustà ir taip suformuoja stiprø uþraktà. Taip lynas iðlaiko átempimo jëgà ir
perduoda jà betonui. Norint spraustà ir
lyno galà apsaugoti nuo aplinkos poveikio (korozijos), uþsukamas specialus tokio pat tepalo kaip ir kevale pripildytas
dangtelis.
Lynai yra klojami ant apatinio armatûros tinklo pagal lynø montavimo brëþinius, kuriuose turi bûti nurodyta, kaip jie
turi bûti iðdëstyti: jø aukðèiai virð atramø
(virð kolonø paprastai lynai tvirtinami prie
virðutinio armatûros tinklo) ir átempimo
inkarø vietos. Uþpylus betonà ir ðiam sukietëjus, lynai átempiami ir uþinkaruojami. Lynø veikimo principas panaðus á
iðtemptos gumos juostø veikimo principà  susitraukimà stabdo lynø galuose
átvirtinti inkarai. Átemptos vielos pluoðtas
laikomas nuolat átemptas (pailgëjæs), tad
pasiprieðinimo pailgëjimui jëga nuolat veikia betonà. Ði jëga ir kompensuoja betono perdangà ar sijà veikianèiø apkrovø
jëgas, kurios gali bûti dinaminës (automobiliai, þmonës) arba statinës (paèios
konstrukcijos svoris). Tai labai padidina
betoninio elemento laikomàjà galià.
Kadangi átemptos (PT) betoninës konstrukcijos betonuojamos statybvietëje, jos
gali bûti paèiø ávairiausiø formø. Iðlenkti
fasadai, arkos ir sudëtingos perdangø
briaunø linijos betoninëse konstrukcijo-
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se yra tipiðkas átempto armavimo konstrukcijø skiriamasis þenklas. Átempto armavimo sistemos buvo naudotos daugeliui tiltø, garsiausiø estetiniais sprendimais, projektams ágyvendinti. Átempto armavimo sistemø naudojimo mastas sparèiai pleèiasi. Per paskutinius deðimt metø
aukðto atsparumo lynø, naudojamø apraðytose sistemose, pardavimo apimtis
pasaulyje iðaugo dvigubai.
Parengta pagal Post Tensioning Institute
(Fenikso valst., JAV) medþiagà.

UAB Delta nova jau ketvirtus
metus bendradarbiauja su viena ið
átempto armavimo technologijos pradininkiø  Vokietijos kompanija DYWIDAG Systems International GmbH
(DSI). Naudojant DSI átemto armavimo sistemas, buvo pastatyta (kà tik
atidaryta) transporto jungtis nuo
Konstitucijos pr. á Ukmergës g. Vilniuje, sustiprintas Valakampiø tiltas, pastatyti du Saulkrastës aplinkkelio viadukai Latvijoje. Ðiemet ðios sistemos
bus naudojamos tiesiant Vilniaus Pietinio aplinkkelio viadukus, statant
Gudeliø ðilo gyvenamøjø namø
komplekso maðinø aikðteles ir ágyvendinant kitus projektus.

UAB Delta Nova
Uþupio g. 30, 2 korp.
LT-01203 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 272 53 08
Faks. (8 ~ 5) 272 10 62
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