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• Šalčio poveikio padariniai
• Veiksniai, lemiantys neigiamą šalčio poveikį
• Šalčio poveikio valdymas
• Lietuvos teritorijos suskirstymas pagal įšalo gylį
• Lietuvos teritorijos suskirstymas pagal šalčio poveikį
• Tolimesni žingsniai

Pristatymo sudėtis



Šalčio poveikio padariniai

Plyšių susidarymas 
asfalto dangoje dėl asfalto 
tamprumo sumažėjimo



Šalčio poveikio padariniai

Dangos išdaužų ir duobių 
susidarymas dėl 
užšalimo-atšilimo ciklų

http://www.pothole.info/

http://www.pothole.info/


Plyšių susidarymas 
asfalto dangoje dėl 
sušalusio šalčiui 
jautraus žemės 
sankasos grunto 
išsiplėtimo

Šalčio poveikio padariniai



Dangos liekamųjų deformacijų ir 
plyšių tinklo susidarymas dėl 
dangos konstrukcijos susilpnėjimo 
pavasario polaidžio metu

Šalčio poveikio padariniai



Šalčio iškylų 
susidarymas dėl 
nepakankamo 
dangos 
konstrukcijos 
atsparumo šalčio 
poveikiui

http://www.storm.no/nyheter/ser-veien-saann-ut-det-kan-koste-deg-dyrt-4029097.html

Šalčio poveikio padariniai

http://www.storm.no/nyheter/ser-veien-saann-ut-det-kan-koste-deg-dyrt-4029097.html
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• Dangos lygumo pokytis vasaros ir žiemos laikotarpiu

(Doré & Zubeck, 2009)
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• Neigiama temperatūra (šaltis)
• Vandens kiekis konstrukcijoje
• Gruntų jautrumas šalčiui

Veiksniai, lemiantys 
neigiamą šalčio poveikį



Veiksniai, lemiantys 
temperatūros kitimą 

(Doré & Zubeck, 2009)



• Temperatūros kaita dangos konstrukcijoje



• Temperatūros kaita paroje

• Temperatūros kaita metuose



Veiksniai, lemiantys 
drėgnio kitimą

(Doré & Zubeck, 2009)



• Drėgnio kitimas metų laiko atžvilgiu 



• Drėgnio kitimas kelio skersiniame pjūvyje



Gruntų klasifikacija 
pagal jautrumą šalčiui

Gruntų 
klasė Jautrumas šalčiui Gruntų grupės žymuo

F1 Nejautrūs ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP

F2 Mažai ir vidutiniškai 
jautrūs ŽD, ŽM, SD, SM, MR, OM, OH, OK

F3 Labai jautrūs ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, DL, DV, DR, 
ML, MV, OD

Pastaba: Kai klasifikuojant gruntus pagal jautrumą šalčiui nukrypstama nuo lentelės
duomenų, tai turi būti pagrindžiama ataskaitoje grunto jautrumo šalčiui bandymų
rezultatais arba patirtimi, nurodant žemės sankasos apsaugos nuo žalingo šalčio
poveikio priemones.



Šalčio poveikio valdymas

• Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos įrengimas
• Vandens nuvedimo sistemų įrengimas
• Šalčio skvarbos mažinimas
• Prevencinių priemonių esamuose keliuose taikymas:

– Dangos paviršiaus sandarinimas
– Kelių su žvyro danga skersinio profilio suformavimas
– Krovininių transporto priemonių eismo ribojimo taikymas 

pavasario polaidžio metu
– Kelių sąrašo, kuriuose ribojamas krovininių transporto 

priemonių eismas, sudarymas 
– Minkštojo asfalto ir dvisluoksnio paviršiaus apdaro 

technologijos taikymas 



Šalčiui atsparios 
konstrukcijos storio 

užtikrinimas

Suskirstant 
Lietuvos teritoriją 

pagal šalčio poveikį 
(užšalimo rodiklį)

Suskirstant 
Lietuvos teritoriją 

pagal įšalo gylį



Lietuvos teritorijos 
suskirstymas pagal 

įšalo gylį

įšalo gylis <1,3 m
įšalo gylis kinta nuo 1,3 m iki 1,5 m
įšalo gylis kinta nuo 1,5 m iki 1,6 m
įšalo gylis >1,6 m



KOS stotelės



• Įšalo gylio kitimas KOS stotelėse
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• Įšalo gylio kitimas meteorologijos stotyse
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• skaičiuojamasis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis
Dangos 

konstrukcijos 
klasė

Grunto jautrio šalčiui klasė

F1 F2 F3

VI 0,40hz 0,50hz 0,60hz

V 0,45hz 0,55hz 0,65hz

IV 0,50hz 0,60hz 0,70hz

III 0,55hz 0,65hz 0,75hz

II 0,60hz 0,70hz 0,80hz

I 0,65hz 0,75hz 0,85hz

SV 0,70hz 0,80hz 0,90hz
Pastaba: hz nustatomas remiantis atliktu Lietuvos teritorijos suskirstymu pagal įšalo

gylį



• Skaičiuojamasis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos
storis patikslinamas pagal:
– Šalčio poveikio zoną
– Vietines sąlygas
– Vandens poveikį dangai
– Kelio dangos viršaus aukštį
– Drenažą
– Zoną prie dangos



• Zona, kurioje įšalo gylis < 130 cm (skaičiuojamasis įšalo 
gylis 130 cm)

Šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio 

modeliavimas

Dangos 
kon-

struk-
cijos
klasė

Grunto jautrumas šalčiui
F1 F3

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

SV 90-100* 116 65-75* 66 100 142 75 92
VI 65-75* 77 40-50* 27 75 103 50 53

???

*      ‒ į šį storį įskaičiuojamas F1 šalčiui jautrumo klasės gruntas

‒ šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, apskaičiuotas pagal naująją
metodiką



• Zona, kurioje įšalo gylis kinta nuo 130 cm iki 150 cm 
(skaičiuojamasis įšalo gylis 140 cm)

Šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio 

modeliavimas

Dangos 
kon-

struk-
cijos
klasė

Grunto jautrumas šalčiui
F1 F3

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

SV 90-100* 123 65-75* 73 100 151 75 101
VI 65-75* 81 40-50* 31 75 109 50 59

???

*      ‒ į šį storį įskaičiuojamas F1 šalčiui jautrumo klasės gruntas

‒ šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, apskaičiuotas pagal naująją
metodiką



• Zona, kurioje įšalo gylis kinta nuo 150 cm iki 160 cm 
(skaičiuojamasis įšalo gylis 155 cm)

Šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio 

modeliavimas

Dangos 
kon-

struk-
cijos
klasė

Grunto jautrumas šalčiui
F1 F3

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

SV 90-100* 134 65-75* 84 100 165 75 115
VI 65-75* 87 40-50* 37 75 118 50 68

???

*      ‒ į šį storį įskaičiuojamas F1 šalčiui jautrumo klasės gruntas

‒ šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, apskaičiuotas pagal naująją
metodiką



• Zona, kurioje įšalo gylis >160 cm (skaičiuojamasis įšalo 
gylis 165 cm)

Šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio 

modeliavimas

Dangos 
kon-

struk-
cijos
klasė

Grunto jautrumas šalčiui
F1 F3

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

Agresyviausios 
sąlygos

Palankiausios 
sąlygos

SV 90-100* 141 65-75* 91 100 174 75 124
VI 65-75* 91 40-50* 41 75 124 50 74

???

*      ‒ į šį storį įskaičiuojamas F1 šalčiui jautrumo klasės gruntas

‒ šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, apskaičiuotas pagal naująją
metodiką



• Zona, kurioje įšalo gylis >160 cm (skaičiuojamasis įšalo 
gylis 165 cm) ir F3 klasės šalčiui jautrus gruntas

Šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storio 

modeliavimas

Dangos 
konstrukcijos 

storis, cm

Prognozuojama 
šalčio iškyla*, cm

Prognozuojama 
šalčio iškyla**, cm

Ribinė šalčio 
iškyla, cm

124 4,63 4,61

4128 4,17 3,87
130 3,95 3,42
174 nesusidarys nesusidarys

*      ‒ taikytas Saarelainen metodas (1996)

* *    ‒ taikytas Konrad metodas (2001), įvertinantis medžiagų šilumines savybes



• Dangos konstrukcijos storis (cm), įvertinus šalčio iškylų 
susidarymą esant šalčiausiai klimato zonai

Švedijos pavyzdys

Grunto 
jautrumo 

šalčiui 
klasė

Lygumo klasė

1 2 3 4 5

2 350 400 975

3 275 450 750 1100 1825
4 900 1150 1550 2000 2900



Lietuvos teritorijos 
suskirstymas pagal šalčio 

poveikį

I zona (<700 ºC×paros)
II zona (700-800 ºC×paros)
III zona (>800 ºC×paros)



• Užšalimo rodiklis (FI) ir
atšilimo rodiklis (TI) yra
tam tikro laikotarpio parų
vidutinių temperatūrų
sumą.

• Užšalimo rodiklis atspindi
šalčio atšiaurumą ir
trukmę.

• Atšilimo rodiklis atspindi
atlydžio progresyvumą ir
trukmę.

Užšalimo rodiklis ir 
atšilimo rodiklis
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(Andersland & Ladanyi, 2004)



Krovininių transporto 
priemonių eismo ribojimas

Leistinosios apkrovos apribojimas
(sumažinimas), %

Dangos konstrukcijos eksploatacinio 
laikotarpio padidėjimas. %

20 62
30 78
40 88
50 95

• Apribota leistinoji apkrova turėtų 
būti sumažinama apie 20-60 %
įprastai leidžiamos apkrovos. 

• Ribojimo pradžia nustatoma pagal 
atšilimo rodiklį (TI).

• Ribojimo trukmė 4-10 savaičių 
priklausomai nuo dangos tipo



• Vertikaliųjų deformacijų kitimas pavasario polaidžio metu

(DeBlois, 2005)



• Bandomojo ruožo visų tirtų keturių ruoželių pavienių 
ekvivalentinio tamprumo modulio E0 ir E0h9 verčių, neišskiriant 
atskirai kiekvieno taško dinamikos, pasiskirstymas 
stačiakampėse diagramose



Ačiū už dėmesį!

audrius.vaitkus@vgtu.lt

mailto:audrius.vaitkus@vgtu.lt

