
 

 

Trinkelių klojimo technologija 

Trinkelių klojimas prasideda nuo norimos trinkelių rūšies bei spalvos pasirinkimo. Visai nesvarbu 

kokio tipo dangos raštus pasirinksite – visi 

pagrindai grindiniui atliekami ta pačia tvarka: 

 Iškasamas ir išvežamas nereikalingas 

gruntas; 

 Supilamas smėlis (atitinkamai nuo 

dangos paskirties bei grunto svyruoja 

nuo 15 cm iki 30 cm pločio); 

 Užpilamas 5 cm skaldinys (akmens 

dulkių), suformuojamas pasluoksnis; 

 Klojama trinkelė. 

 

 

 

  Kasimas – kasdami įvertiname koks gruntas yra apačioje, ar tai molis ar augalinis gruntas ar 

priesmėlis ir nuo to įvertiname kokiu gyliu reikia kasti, kasant turime stebėti jau anksčiau kasinėtas 

vietas, jei tokių yra ir jei randamas sujudintas gruntas, jis turi būti pašalintas ir užpilamas smėliu po 

to labai gerai sutankintas pvz. nesenai buvo kastos dujos, kanalizacija, elektros įvadai. Palankiausiai 

randamas gruntas yra priesmėlis, jei randamas toks gruntas, tada nuo būsimo paviršiaus užtenka 

nukasti 40-45cm. Tačiau tai pasitaiko gana retai. Jeigu randamas molis – gruntas nuimamas nuo 60-

80cm. Dar pasitaiko tarmiškai vadinamas „lavūnas“. Tada būtinai reikia prieš pilant sekančius 

pasluoksnius dugną padengti geotekstilės audiniu, kuris veikia kaip armuojamasis tinklas.  



  Pasluoksnių pylimas bei jų tankinimas:  

 Jeigu esamas dugnas yra molis, tai būtina dugną padengti vibruojamu smėliu 5-10 cm. 

Smėlis atskiria gruntą nuo stambesnės frakcijos medžiagų. Smėlis gerai suvibruojamas prieš 

pilant žvyrą. 

 Pilamas stambus karjerinis, kelinis žvyras. Jo pilama 30-35cm sluoksnis. Šis žvyras labai 

gerai tankinasi ir gerai tinkamas tiek mūsų, tiek kelių tiesimo darbams. Jis taip pat gerai 

sutankinamas, patartina tankinti su ne mažesne nei 150-250kg vibro plokšte. 

 Sutankinto žvyro lygis turi būti toks, kad liktų vietos skaldos pasluoksniui. Mes naudojame 

dolomitinę skaldą. Tai yra geriausia skalda kokią tik galima gauti. Ji naudojama tiek 

paprastų kelių, tiek automagistralių tiesimo darbuose. Ant važiuojamosios dalies 

rekomenduojame pilti apie 15cm. šios skaldos. Tačiau jeigu grindiniu važines sunkusis 

transportas rekomenduojame jos pilti net iki 20cm. Ant vaikščiojamosios/ pėsčiųjų 

dalies mes taip pat pilame skalda, tačiau jos užtenka 5-7cm ,nes ten tokių apkrovų nebus. 

Dolomitinė skalda yra gana stambi, tad kad ją gerai sutankinti reikia vibruoti su galingomis 

vibro plokštėmis, iki 100 kilogramų vibro plokštės nesutankina šios skaldos, turi būti 

naudojamos nuo 200 kg ar didesnės vibro plokštės. Po vibravimo atsijoms turi likti 1-5cm 

sluoksnis, jeigu jis yra didesnis skalda turi būti perpilama ir iš naujo sutankinama. 

 Pilamas atsijų išlyginamasis sluoksnis. Jis gerai sutankinamas. Po špagatu atsijose padaromi 

pakeliai į kuriuos įsideda metalinė 2mm plokštele ir metaline liniuote nuimamas perteklinis 

atsijų sluoksnis. Mes manome, kad mūsų naudojama technologija yra patikimiausia, nes 

klojimas yra daromas ant kieto pagrindo ir nebėra silpnų vietų. 

 Važiuojamąjąi daliai tarp trinkelių tarpai siūlėms (3-5mm) užberiami atsijomis/ smėliu. 

 Lengvųjų automobilių transporto vietose naudojamos 52mm storio trinkelės. Pėsčiųjų 

takams užtenka ir 45mm storio trinkelių. 

 


