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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

GAMINIO APRAŠYMAS  
Nuolat didėjantis eismo intensyvumas ir ypač, – sunkiojo transporto eismas su didelėmis, o kartais ir 

didesnėmis nei leistina, ašinėmis apkrovomis įtakoja kelių asfaltbetonio dangos dėvėjimąsi ir įtrūkimų 

bei provėžų atsiradimą. Taip pat tai lemia sutrumpėjusį kelių eksploatacinį periodą ir didėjančias kelių 

rekonstrukcijos darbų apimtis. 

Asfaltbetonis naudojamas transporto apkrovų perėmimui keliuose jau nuo senovės. Tai yra ilgalaikė 

konstrukcinė medžiaga. Tačiau asfaltbetonis gali perimti tik mažus tempimo įtempius. Rezultatas – 

pirmalaikis atsispindinčių plyšių formavimasis naujoje kelio dangoje ir didėjančios išlaidos 

rekonstrukcijos darbams.  

Šių problemų sprendimui pradėti naudoti geotinklai asfaltbetonio armavimui. Jie neutralizuoja  

nepageidaujamas kelių dangos irimo pasekmes ir užtikrina ekonomiškiausią sprendimą įrengiant ar 

rekonstruojant kelio konstrukciją. Asfaltbetonio armavimo geotinklų naudojimo atvejai yra įvairūs. Jie 

gali būti įrengiami kartu su nauju asfaltbetonio sluoksniu, važiuojamosios dalies praplatinimui, dangos 

lūžiuose ir sunkiajam transportui pritaikytose vietose. Dar daugiau, jie naudojami kaip atsargumo 

priemonė norint išvengti provėžų formavimosi ir oro uosto dangų  paviršių konstrukcijoje ar 

rekonstrukcijoje. 

Dažniausiai asfaltbetonio armavimo geotinklai gaminami iš stiklo pluošto gijų. Jie taip pat gali būti 

gaminami su neaustinės geotekstilės sluoksniu. Šiuo atveju neaustinė geotekstilė veikia kaip papildomas 

rišiklis tarp asfaltbetonio sluoksnių. Asfaltbetonio armavimo geotinklai gali perimti didelius tempimo 

įtempius ir vertinami dėl savo mažo pailgėjimo. Jie perima atsirandančius tempimo įtempius ir 

efektyviai juos sugeria, paskirstydami per visą dagos paviršių.  

 

PASKIRTIS  

keliai, stovėjimo aikštelės, oro uostų takai; 

- bituminių eismo vietų remontas; 

- komunalinių tranšėjų konstrukcijos; 

- eismo vietų praplatinimas; 

- įvairių paviršių dangų konstrukcijų sutvirtinimas. 

 

PRIVALUMAI 

- asfaltbetonio sluoksnio nešančiosios galios padidinimas; 

- tempimo įtempių konstrukcijose sugėrimas; 

- greitas ir ekonomiškas įrengimas; 

- eksploatacinio laikotarpio prailginimas; 

- rekonstrukcijos kaštų sumažinimas. 

 

SIŪLOME GEOTINKLUS ASFALTBETONIO ARMAVIMUI PAGAL: 

- žaliavą; 

- tipą (geotinklas ar geokompozitas); 

- stiprį tempiant; 

- rulonų ilgį ir pan. 

 


