
Henrikas SivilevičiuS

TRANSPORTO SISTEMOS 
ELEMENTAI 
Automobilių keliai ir jų statiniai

vilnius  „Technika“ 2012

Studijų programų atnaujinimas 
pagal ES reikalavimus, gerinant 

studijų kokybę ir taikant  
inovatyvius studijų metodus

Projekto kodas  
VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023



Henrikas SivilevičiuS

TRANSPORTO SISTEMOS  
ELEMENTAI
Automobilių keliai ir jų statiniai

VilniAUS GEDiMinO TECHniKOS UniVERSiTETAS

vilnius  „Technika“  2012

Mokomoji knyga



H. Sivilevičius. Transporto sistemos elementai: automobilių keliai ir 
jų statiniai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2012, 111 p. [3,8 aut. l. 
2012 09 14]

Mokomojoje knygoje nagrinėjama kelių transporto sistemos infrastruktūros 
sudedamoji dalis – automobilių keliai ir jų statiniai. Atskleista transporto sistemos 
paskirtis ir reikiamos savybės, išanalizuoti automobilių kelio elementai, jo dan
gos konstrukcija, mazgai, sankirtos ir sankryžos.

Leidinys skirtas technologijos mokslų srities transporto inžinerijos (03T) 
pagrindinių studijų studentams, studijuojantiems Transporto sistemos elementai 
modulį. 

Leidinį rekomendavo VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studijų komitetas

Recenzavo:  doc. dr. Rolandas Oginskas, VGTU  Kelių katedra  
doc. dr. Kazys Petkevičius, VGTU Kelių katedra

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finan
suojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos 
inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, 
gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis 
visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, 
tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, fi
nansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023. 

VGTU leidyklos TECHNIKA 1394-S mokomosios  
metodinės literatūros knyga
http://leidykla.vgtu.lt

Redaktorė Zita Markūnaitė
Maketuotoja Daiva Šepetauskaitė

eISBN 978-609-457-297-5
doi:10.3846/1394-S

© Henrikas Sivilevičius, 2012
© Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012



3

TurinyS

Įvadas  ...........................................................................................................  5
1. Transporto sistemos paskirtis ir reikiamos savybės  .................................  6

1.1. Urbanizacijos proceso raida ir jo problemos  ..................................  6
1.2. Teritorijų planavimo uždaviniai ir inžineriniai klausimai  ..............  8
1.3. Transportas ir šiuolaikinis pasaulis  ...............................................  10
1.4. Transporto sistemos sudedamosios dalys  .....................................  13
1.5. Kelias – transporto sistemos dalis  ................................................  14
1.6. Sausumos keliai ir jų charakteristikos  ..........................................  16
1.7. Kiti transporto keliai  .....................................................................  18
1.8. Motorizacijos principų raidos pradžia Lietuvoje   .........................  20
1.9. Šiuolaikinių automobilių kelių klasifikavimas 

pagal kategorijas ir reikšmes  ........................................................  23
2. Automobilių kelio elementai  ..................................................................  25

2.1. Pagrindiniai kelio elementai  .........................................................  26
2.2. Kelio išilginis profilis  ...................................................................  27
2.3. Išgaubtosios vertikaliosios kreivės mažiausio spindulio  

nustatymas  ....................................................................................  34
2.4. Įgaubtosios vertikaliosios kreivės mažiausio spindulio  

nustatymas  ....................................................................................  36
2.5. Kelio skersinio profilio elementai  ................................................  38
2.6. Važiuojamosios dalies, kelkraščių ir skiriamosios juostos plotis  .  46
2.7. Viražas ir jo parametrai  .................................................................  51

3. Automobilių kelių dangos konstrukcija  .................................................  57
3.1. Kelių dangos ir jų konstrukcija  .....................................................  57
3.2. Automobilių kelių dangų klasifikavimas  ......................................  60
3.3. Kelio dangos deformacija veikiant automobilių ratų apkrovai  ....  63
3.4. Ekvivalentinio tamprumo modulio ir įlinkio sietis  .......................  67
3.5. Lietuvos automobilių kelių ir transporto priemonių eismo 

charakteristika  ...............................................................................  71
4. Automobilių kelių mazgai  ......................................................................  76

4.1. Automobilių kelių mazgų paskirtis ir klasifikacija  .......................  76
4.2. Sankryžos ir automobilių eismo jose kitimas   ..............................  77



4

4.3. Vieno lygio sankryžos  ..................................................................  79
4.4. Žiedinio tipo vieno lygio sankryžos  .............................................  86
4.5. Skirtingo lygio standartizuotos ir individualių schemų  

automobilių kelių sankryžos  .........................................................  91
4.6. Nuovažos į ūkio objektus, sodybas, žemės ūkio paskirties 

teritorijas, transporto aptarnavimo ir eismo dalyviams skirtų 
paslaugų objektus  ........................................................................  103

4.7. Automobilių kelių sankirtos su geležinkeliais  ............................  105
4.8. Avarinės nuovažos kalnų keliuose  ..............................................  107

Literatūra  ..................................................................................................  110



5

ĮvadaS

Transportas yra sudėtinė šalies infrastruktūros dalis, turinti ten
kinti gyventojų ir ūkio poreikius – krovinių transportavimo ir keleivių 
vežimo. Plačiąja prasme transporto sistemą (TS) sudaro šalyje esančių 
(naudojamų) visų rūšių transporto visuma. Kiekvieną atskirą trans
porto rūšį sudaro neatsiejamos trys dalys: transporto materialūs ele
mentai, transportavimo procesas ir veiklos reguliavimas. Transporto 
egzistencijos būtinąją sąlygą rodo jos trijų fizinių komponentų (eismo 
dalyviai ir kroviniai; transporto priemonės ir transporto technologiniai 
įrenginiai; transporto keliai ir terminalai, t. y. transporto infrastruktū
ra) buvimas. Trijų „atramų“ sistema stovi, jei joje yra visos 3 atramos, 
vaizduojančios transporto materialiuosius (fizinius) objektus.

Lietuvoje daugiausia krovinių ir keleivių veža automobilių kelių 
(kelių) transportas. Ne mažiau svarbūs už transporto priemones yra 
keliai, kurių sandarą ir savybes privalo žinoti transporto inžinerijos 
specialybių studentai, nagrinėdami transporto sistemos elementų są
veiką. Tik kompleksinis transporto sistemos išmanymas leis kiekvie
nam transporto inžinerijos absolventui tinkamai spręsti sudėtingus 
praktinius uždavinius.
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1. TranSporTo SiSTemoS paSkirTiS  
ir reikiamoS SavybėS

1.1. urbanizacijos proceso raida ir jo problemos

Tūkstantmečius žmonės gyveno urvuose ir jiems atrodė, kad lai
kas stovi. Tik 12 000 metų, kai žmogus augina naminius gyvulius, 
5000 metų – žino raštą, 400 metų – knygą ir šiek tiek daugiau kaip 100 
metų – automobilį.

Dabar laikas bėga sparčiau. Per vieną dešimtmetį mokslas, tech
nika ir visuomenė pasikeičia taip, kad mūsų senoliai nebūtų galėję 
įsivaizduoti. Ateitis vis greičiau tampa realia dabartimi. Reikia spręsti 
uždavinius, kurių svarstymas dar prieš kokį 100 metų būtų buvęs lai
komas fantazija.

1800 m., kai dar mažai žinota užjūrio teritorijų ir mažai turėta at
rastų žemės turtų, dėl skaičiaus milijardas egzistavimo žmonės nesuko 
sau galvos. Žemėje viršijus 1 milijardą gyventojų, padėtis ėmė keis
tis: vis daugiau žmonių pradėjo susidurti su skaičiumi „milijardas“, o 
1975 m. žemėje jau gyveno 4 milijardai, 2000 m. – daugiau kaip 6 mi
lijardai žmonių. Žurnalas „Kurjer Junesco“ pateikia tokį gyventojų 
skaičiaus didėjimą 1850–2120 m. (1.1 pav.).

1.1 pav. Žemės gyventojų skaičiaus kitimo dinamika
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Šiame žurnale prognozuojama, kad pasaulyje gyventojų skaičius 
stabilizuosis maždaug 2090 m., kai sudarys apie 12,3 mlrd. Šis proce
sas įvairiuose Žemės rutulio vietose vyks skirtingu laiku: Europoje ir 
Šiaurės Amerikoje 2075–2080 m. (gyventojų Europoje tuo metu bus 
690 mln., Šiaurės Amerikoje – 450 mln.), vėliau jis apims Šiaurės Aziją 
(2085 m. gyventojų skaičius bus 1970 mln.), Pietų Aziją (2110 m. 
bus 4780 mln.) ir galiausiai Afriką ir Lotynų Ameriką, Australiją ir 
Okeaniją (2115–2120).

Pastaraisiais metais gyventojų skaičius kasdien padidėja 200 tūks
tančių. Šiems žmonėms taip pat reikia maisto, drabužių, gyvenamojo 
ploto. Jie naudojasi susisiekimo priemonėmis, elektra, socialinėmis 
paslaugomis ir keičia savo natūralią aplinką taip, kaip tai daro bet ku
rie kiti 200 tūkst. žemės piliečių. Ateityje žmonių vidutiniai poreikiai, 
palyginti su dabartiniais, bus didesni, todėl aptarnavimas, paslaugos, 
susisiekimo sistemos turės būti plėtojamos sparčiau, nei didės gyven
tojų skaičius. Tai kelia naujus reikalavimus susisiekimo sistemoms, 
ryšiams, transportui, medicininiam ir socialiniam aprūpinimui ir daro 
didelę įtaką gamtos resursų naudojimo trukmei, aplinkos užterštumui, 
kuris dėl intensyvėjančios industrializavimo pastaraisiais metais yra 
labai didelis.

Kartu su technine ir ekonomine pažanga, ūkio industrializavimu 
spartėjo urbanizavimo procesas: intensyviai plečiantis gamybai kūrė
si miestai, gavybinės pramonės rajonuose spartėjo didesnių teritori
jų negu aprėpė miesto administracinės ribos urbanizavimas. Reikėjo 
tiesti daug automobilių kelių, geležinkelių, energijos tiekimo lini
jų energijos gamybos vietose (Elektrėnai, Visaginas) ir prie perdir
bamosios pramonės įmonių statyti naujus miestus. Prireikė tvarkyti 
chaotiškai užstatytas ir planuoti naujas teritorijas. XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais pradėta kurti nauja mokslo ir praktikos šaka – teritorijų 
planavimas.
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1.2. Teritorijų planavimo uždaviniai  
ir inžineriniai klausimai

Teritorijų planavimas – tai teritorijos ir visų žmogaus veiklos rū
šių joje kryptingo organizavimo forma. Teritorijų planavimo tikslas: 
kompleksiškai išdėstyti gamybines jėgas, racionaliai panaudoti turi
mus išteklius, pagerinti gyventojų darbo, buities ir poilsio sąlygas.

Teritorijų planavimas sprendžia šiuos uždavinius:
1. Racionalus teritorijos naudojimas ir paskirstymas atskiroms 

ūkio šakoms (pramonei, žemės ir miškų ūkiui ir kt.), gyventojų poil
siui ir turizmui plėtoti, atsižvelgiant į teritorijos fizines ir geografines 
ypatybes (klimatą, naudingąsias iškasenas, dirvožemį, želdinius, van
denį), landšafto ekologiją ir estetiką.

2. Vietų parinkimas teritorijoje statyboms, konkrečiai nurodant 
energetikos (HES, ŠEC) ir pramonės įmones, žemės ūkio gamybos 
centrus, gyvenvietes, geležinkelius, automobilių kelius, vandens ke
lius, elektros tiekimo linijas, inžinerinių tinklų magistralines trasas.

3. Visų teritorijoje išdėstomų objektų dydžio (gyvenvietės gyven
tojų skaičiaus, kelių ir inžinerinių tinklų laidumo bei kategorijų ir kt.) 
nustatymas ir suderinimas.

4. Gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo, poilsio ir turizmo orga
nizavimo sistemos planavimas.

Sprendžiant atskirų teritorijų racionalaus panaudojimo klausimus 
būtina išspręsti visus uždavinius, susijusius su transporto sistemos 
funkcionavimu, panaudojimu ir plėtra, atsižvelgiant į tos sistemos 
būk lę ir techninius parametrus. Šie klausimai turi būti nagrinėja
mi kartu su nauju Lietuvos Respublikos teritorinio ir administraci
nio suskirstymo įstatymu ir turto bei žemės privatizavimo įstatymu. 
Respublikos administracinio rajono (apskrities, rajono ir kt.) teritorija 
gali būti teritoriniu planavimo vienetu.

Sudarant teritorijų planavimo schemas tenka spręsti daug inži
nerinių uždavinių. Svarbiausi iš jų: transporto sistema, aprūpinimas 
energija, kuru, vandeniu, sunaudoto vandens nuleidimas, teritorijos 
inžinerinis paruošimas.
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Transporto sistemos vertinimo rodikliai yra šie:
–  greitas, pigus ir patogus krovinių ir keleivių planuojamame ra

jone vežimas;
–  geras planuojamo rajono ryšys su gretimais rajonais;
–  nebrangi statyba ir eksploatacija.
Remiantis šiais rodikliais galima palyginti transporto kelių tinklo 

plėtimo variantus, skaičiuojant sumines išlaidas Ks:

 K K S Ts n= + ⋅ →min, (1.1)

čia K – kelių tinklo plėtimo išlaidos, S – metinės kelių eksploatavimo 
išlaidos, Tn – išlaidų apsimokėjimo norminis laikas.

Kad transporto sistema būtų ekonomiška ir patogi, įvairių trans
porto rūšių darbas kooperuojamas, naudojama bendra transportui, 
pramonei ir žemės ūkiui energetikos sistema, nepaisoma transporto 
sistemos elementų žinybiškumo, greta statomos bendros transporto 
sistemos stotys ir pan.

Transporto sistema projektuojama remiantis duomenimis apie 
esamą jos būklę, numatomą krovinių ir keleivių vežimo perspektyvą 
ir rajono plėtrą etapais.

Teritorijų planavimo schemose turi būti pateiktos visos transporto 
rūšys:

–  geležinkelių schemoje – naujų linijų trasos, stočių statyba, esa
mų linijų ir stočių laidumo didinimas, linijų rekonstrukcija 
(pvz., elektrifikavimas ir pan.);

–  automobilių kelių schemoje – automobilių kelių rekonstrukci
ja, klasifikavimas pagal techninius rodiklius ir priklausomybę, 
naujų automobilių kelių trasų tiesimas, visuomeninio transpor
to maršrutai, tranzito ir vietos krovinių vežimas, automobilių 
transporto paslaugoms reikalingų įrenginių ir įmonių (kelių 
tiesimo gamybinių bazių, remonto punktų, degalų punktų, au
totransporto priežiūros įmonių) išdėstymas;

–  vandens kelių schemoje – jūrų ir upių esamų uostų plėtimas 
ir naujų uostų statyba, naujos vandens transporto trasos upėse, 
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laivų statybos ir remonto įmonės, laivų žiemojimo vietos, kro
viniams iškrauti reikalingi kranto teritorijos plotai;

–  oro kelių schemoje – visų kategorijų oro uostų vietos, jų ka
tegorijos, sraigtasparnių tūpimo aikštelės, keleivių ir krovinių 
vežimų oro trasos.

Palyginti nauja ir perspektyvi susisiekimo rūšis yra vamzdynai. 
Rajonų planavimo schemose reikia išnagrinėti galimybes tiekti vamz
džiais naftą, jos produktus, dujas ir, jei tokia galimybė yra,  numatyti 
vamzdynų trasas.

Teritorijų planavimo schemose numatomas transporto sistemos 
objektų statybos eiliškumas, apytikriai apskaičiuojamas reikalingos sta
tybai lėšos ir teritorijų plotai. Sprendžiama, ar tos teritorijos tinka susi
siekimo objektų statybai. Gali būti išskirtos trys teritorijų kategorijos:

–  teritorijos, kurioms nereikalingas inžinerinis paruošimas,
–  naudojamos tik paruoštos teritorijos,
–  netinkamos statybai ir gamybinei veiklai teritorijos.
Sudarant transporto sistemų schemas, nurodomos tik bendriau

sios teritorijos paruošimo inžinerinės priemonės (kaip apsaugoti teri
torijas nuo potvynių ir išplovų, griūčių, karsto reiškinių, erozijos, kaip 
pažeminti gruntų vandenį, nusausinti pelkėtas teritorijas, rekultivuoti 
tam tikrus plotus ir pan.).

Būsimiems bakalaurams teks įgyvendinti teritorijų planų projek
tus, dirbti gamyboje ir naudotis įvairių transporto sistemos rūšių pas
laugomis, todėl būtina išnagrinėti tokios sistemos darbą.

1.3. Transportas ir šiuolaikinis pasaulis

Gamyba – vienokios ar kitokios ekonominės veiklos rezultatas. 
Bet kokioms prekėms gaminti naudojami įvairūs gamtos ir darbo re
sursai. Ekonominė veikla neįmanoma be transporto priemonių, kurios 
naudojamos kroviniams į reikiamą vietą pristatyti arba žmonėms į 
prekių vartojimo arba paslaugų teikimo vietą vežti.

Transportas – tai ekonominė veiklos dalis. Jis padeda tenkinti 
žmonių reikmes, pasikeitus prekių arba žmonių geografinei padėčiai. 
Naudojant transporto priemones, galima gabenti žaliavas ten, kur jas 
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lengviau perdirbti arba apdoroti, gabenti prekes ten, kur jos gali būti 
geriau panaudotos. Jomis galima gabenti žmones ten, kur jiems gali 
būti suteiktos tam tikros paslaugos (ligonius – į ligonines, poilsiauto
jus – į poilsio vietas ir pan.).

Pasaulyje dar yra mažai apgyvendintų teritorijų, kuriose beveik 
nenaudojami žemės gelmių turtai. Transportas gali padėti pasiekti re
sursus ir juos naudoti. Galima teigti, kad transportas – tai žmonių po
reikių tenkinimo priemonė.

Esant dabartiniam susisiekimo lygiui labai greitai vežami krovi
niai ir keleiviai. Prekės, pagamintos Suomijoje ar Švedijoje, kitą dieną 
gali būti nugabentos į San Franciską. Galima iš Japonijos pirmadienį 
nuvykti į Aliaską, ten praleisti dieną, o antradienį atvykti į Londoną.

Transportas tobulėja plečiantis prekybai. Norėdamos suintensy
vinti prekybą ir gauti daugiau naudos, šalys jungiasi į ekonomines 
bendrijas (Europos Sąjunga, Karibų laisvosios prekybos zona, Lotynų 
Amerikos laisvosios prekybos zona, OPEK (naftą išgaunančių šalių 
organizacija) ir kt.). Tas šalis sieja prekyba ir vežimai. Jos gauna tam 
tikrą naudą. Jeigu naudos nėra, šalis būna priversta nutraukti prekybą. 
Yra priimta įvairių tarptautinių aktų, kurie reguliuoja tarptautinius ve
žimus. Jie laiduoja sąžiningą konkurenciją tarp šalių, transporto firmų 
ir klientų.

Transporto plėtra yra susijusi su gyventojų skaičiaus didėjimu. 
Gyventojų skaičiaus didėjimas skatina krovinių (žaliavų, maisto, pra
monės gaminių) ir keleivių vežimų didėjimą. Krovinių srautas pri
klauso ne vien nuo gyventojų skaičiaus, bet ir nuo jų gyvenimo lygio. 
Gyvenimo lygis pastaraisiais metais auga gana sparčiai. Gyventojų 
poreikiai įvairioms prekėms didėja, taip pat didėja ir transporto po
reikiai – ne tik kroviniams, bet ir keleiviams vežti. Pastaraisiais me
tais gyvenimo lygis dažnai vertinamas pagal automobilizacijos lygį 
(pagal lengvųjų automobilių skaičių, tenkantį tūkstančiui gyventojų), 
kitas rodiklis – keleivių vežimai oro transporto priemonėmis. Gali būti 
žmonių gyvenimo lygį įvertinančių kitų rodiklių.

Transporto sistemos darbuotojai, siekdami socialinių garantijų ar 
didesnio darbo užmokesčio, streikuoja, dėl ko didelių nepatogumų turi 
visi šalies gyventojai ir svečiai, o politikai ir darbdaviai verčiami pri
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imti streikuojantiesiems palankius sprendimus. Taip pat blokuojami 
keliai, žaliųjų aktyvistai blokuoja geležinkelio bėgius, transporto sis
temoje vykdomi teroristiniai aktai. Šie negatyvūs reiškiniai turi didelį 
atgarsį visuomenėje.

Transporto darbo efektyvumas priklauso nuo šalies geografinių 
ypatumų, ypač nuo topografinių sąlygų. Tai turi įtakos visai transpor
to sistemai ir visoms jo rūšims. Nepatogumų sudaro valstybės sienos 
(Lazdijai, Šeštokai ir kt.) ir strategijos apribojimai, kai į tam tikras 
teritorijas negalima įvažiuoti.

Geografinės ir kitos (išskyrus teroristinių išpuolių grėsmę) minė
tos sąlygos mažiausiai įtakos turi oro transportui. Pastaraisiais metais, 
tobulėjant kosminei technikai (daromos nuotraukos), politinių, strate
ginių draudimų mažėja.

Plečiantis gamybai, susisiekimas tarp gamintojų gerėja. Kyla 
klausimas, kaip ekonomiškiau panaudoti transportą. Pradėta moksliš
kai tyrinėti ir vertinti transporto procesą. Pastaraisiais metais didina
mas transporto darbo efektyvumas:

–  tobulinamos specialiosios transporto priemonės biriems krovi
niams vežti;

–  kroviniai paketuojami (padėklai, paketai medienai ir kitoms 
prekėms);

–  didinami įvairių produktų, kuriems netinka ilgi pristatymo ter
minai, oro vežimai (principas „šiandien išsiuntei – rytojaus die
ną gavai“);

–  paprastinamas dokumentų tvarkymas;
–  vežimai grupuojami (firmų atstovai surenka iš smulkių kro

vinių siuntėjų krovinius ir organizuoja jų vežimą nustatytais 
maršrutais).

Pastaraisiais metais transportas kritikuojamas dėl kenksmingo 
poveikio aplinkai. Ši problema yra aktuali ir Lietuvoje. Yra sudaryta 
programa „Transportas ir aplinkos apsauga“. Kenksmingas poveikis 
aplinkai gali būti sumažintas, tačiau tam reikia nemažai lėšų (specialūs 
mokslo tiriamieji darbai, susisiekimo priemonių atnaujinimas, išmeta
mųjų dujų kenksmingumo mažinimas, elektromobilių naudojimas).
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1.4. Transporto sistemos sudedamosios dalys

Bet kuri klasifikavimo sistema turi subjektyvių požymių, nes pri
klauso nuo pasirinkto klasifikavimo kriterijaus. Transporto sistemą 
sudaro trys materialios dalys (Sivilevičius 2011):

–  kroviniai ir eismo dalyviai, t. y. tai, ką reikia vežti;
–  transporto priemonės, t. y. tai, kuo kroviniai, keleiviai vežami;
–  transporto keliai, t. y. tai, kuo transporto priemonės važiuoja.
Pagal kitą klasifikavimo principą transporto sistemą sudaro ke

turios pagrindinės dalys: keliai, terminalai, susisiekimo priemonės 
(ried menys) ir traukos priemonės (Petkevičius, Juzėnas 2001).

Trumpai apibūdinsime kiekvieną iš jų.
Kelias – žemės, vandens paviršiaus, požemio arba oro erdvės 

ruožas, pritaikytas susisiekimo priemonių ir žmonių eismui. Vieni ke
liai yra natūralūs (vandens, oro keliai, pėsčiųjų takai), gana pigūs ir 
erd vūs, jiems nereikia didelių eksploatavimo išlaidų tol, kol jų pačių 
nereikia dirbtinai tobulinti. Kai kuriuos iš jų reikia tobulinti eksploa
tuojant, pvz., norint upes padaryti tinkamas laivybai, jas reikia gilinti, 
valyti vagą, daryti užtvankas (norint padaryti tinkamus laivybai upių 
aukštupius), gilinti uostų prieigas jūroje ir pan.

Automobilių keliai, geležinkeliai, kanalai, tuneliai yra dirbtiniai 
keliai. Tai maršrutiniai tam tikros krypties keliai. Jie dažniausiai tie
siami už valstybės lėšas, t. y. už mokesčių mokėtojų pinigus, todėl jie 
yra visuomenės, kuri jais naudojasi, nuosavybė.

Tam tikrais atvejais kai kurie keliai priklauso privatiems asme
nims ar žinyboms, nes yra tiesti už jų skirtus pinigus. Už važiavimą 
tokiais keliais, jeigu jais naudojasi kiti asmenys ar kitos žinybos, ima
mas mokestis (tam, kad būtų atlygintos kelių tiesėjų išlaidos). Taigi 
yra nemokami keliai ir mokami keliai.

Terminalas – tai galinis punktas, kur baigiasi vienos susisiekimo 
rūšies kelių tinklas ir prasideda kitos. Beveik kiekvienas maršrutas turi 
mazginius punktus, kuriuose keičiasi susisiekimo rūšis. Pavyzdžiui, 
uostas – tai vandens transporto priemonių terminalas, tačiau taip pat ir 
geležinkelių, automobilių kelių, oro ir vamzdynų transporto priemo
nių terminalas. Planuojant efektyvias transporto sistemas, plečiant ir 
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rekonstruojant uostus, turi būti atsižvelgta į visų transporto rūšių po
reikius. Dažna problema – spūstys terminaluose. Tai rodo, kad trans
porto sistema funkcionuoja neefektyviai.

Transporto priemonės (riedmenys) – tai transporto sistemos da
lis, skirta kroviniams ir keleiviams vežti (plačiąja prasme – geležin
kelių vagonai, platformos, cisternos, automobiliai, priekabos ir pan.). 
Geležinkelių riedmenys – tai susisiekimo priemonės, pritaikytos va
žiuoti bėgių keliu (lokomotyvai, motorvagoniai, savaeigė technika ar 
prikabinami vagonai).

Automobiliai labiau pritaikyti automobilių keliui negu geležinke
lių riedmenys geležinkeliui. Automobiliai laisvai važiuoja (jais galima 
aplenkti kitas susisiekimo priemones), lengvai keičia judėjimo kryptį. 
Geležinkeliuose tokiems manevrams reikalinga speciali įranga, spe
cialiai įrengti ruožai. Greitiesiems keleiviniams traukiniams važiuoti 
skirtas atskiras geležinkelis.

Traukos priemonės – tai priemonės, kurios suteikia judesį ried-
menims ar laivams. Pagrindinės iš jų yra vidaus degimo benzininiai, 
reak tyviniai, dyzeliniai ir elektros varikliai. Naudojami branduoliniai 
ir saulės energijos varomi varikliai.

Analizuojant bet kurią transporto rūšį, galima rasti dvi ar net tris 
transporto sistemos dalis. Pavyzdžiui, vamzdynas yra ir kelias, ir su
sisiekimo priemonė, o prie jo įrengtos siurblinės – traukos priemonės. 
Lengvasis automobilis yra susisiekimo ir traukos priemonė, bet jis ne
sinaudoja terminalu.

Minėtas keturias susisiekimo sistemos pagrindines dalis aptarsi
me išsamiau.

1.5. kelias – transporto sistemos dalis

Kelias – tai maršrutas, kuriuo važiuoja, plaukia ar skrenda trans
porto priemonė. Kelius galima suskirstyti į tris rūšis – tai: natūralūs 
keliai, patobulinti natūralūs keliai, dirbtiniai keliai.

Natūralūs keliai. Oro erdvė ir jūra – tai natūralių kelių pavyzdžiai, 
jiems taip pat priskiriamos ir tinkamos laivybai upės. Civilizacijos 
pradžioje ir dar ilgai vėliau daugiausia buvo susisiekiama upių ir jūrų 
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keliais. Pažvelgus į žemėlapį galima įsitikinti, kad prie šių kelių kū
rėsi ir augo miestai. Lietuvoje: Vilnius – Neries ir Vilnelės santako
je, Kaunas – Nemuno ir Neries santakoje, Panevėžys – prie Nevėžio, 
Klaipėda – prie Baltijos jūros.

Pasaulyje yra daug teritorijų, kuriomis transporto priemonės gali 
važiuoti nesinaudodamos dirbtiniais keliais (dykumos, stepės ir pan.). 
Žinoma, vietomis tam reikalingi visureigiai, susisiekimo priemonės 
su oro pagalve, kupranugariai ar arkliai. Tai leidžia pradėti naudoti iki 
šiol nenaudotas teritorijas.

Augant ekonomikai, didėjo efektyvesnio transporto poreikis (di
deli greičiai, patikimumas, eismo saugumas). To patenkinti natūralūs 
keliai negali, todėl juos reikia tobulinti arba tiesti naujus.

Patobulinti natūralūs keliai. Natūralūs keliai gali būti įvairiais 
būdais tobulinami: panaikinami upių slenksčiai ir kitos kliūtys tuose 
ruožuose, kur šlaitų išplovos sudaro pavojų navigacijai, sutvirtinami 
šlaitai. Padidėjus inžinerinėms galimybėms, natūralūs keliai gerinami 
reguliuojant upių tėkmę, gilinant jų vagą (naudojant žemsiurbes, žem
kases), reguliuojant upių tėkmės greitį, reguliuojant upių vagą plane 
(didinant pavojingų posūkių kampą ir kt.).

Tobulinama automobilių kelių vandens nuleidimo nuo kelio siste
ma, į kelio važiuojamąją dalį pilama skalda – toks gruntkelių tobulini
mo būdas naudojamas iki šiol.

Išaugus automobilizacijos lygiui ir transporto priemonių važiavi
mo greičiams, prireikė kitokių – specialių kelių.

Dirbtiniai keliai. Prieš maždaug 100 metų atsiradus automobiliams, 
pirmiausia buvo imta tiesti automobilių kelius, pradėta plačiai plėtoti au
tomobilių transportą, kuris yra universalus plečiant vietinius vežimus. 
Skirtumas tarp natūralių patobulintų ir dirbtinių kelių yra labai didelis. 
Tiesiant automagistrales, geležinkelius, sunaudojamos milžiniškos lėšos, 
tačiau jos valstybei grįžta, nes sudaromos optimalios susisiekimo sąlygos.

Lietuvoje vyrauja dirbtiniai automobilių keliai ir geležinkeliai 
(platieji ir siaurieji), sudarantys sausumos transporto infrastruktūrą. 
Sukurtos tobulos asfaltbetonio ir cementbetonio dangos, perspektyvūs 
geležinkeliai ant gelžbetonio pabėgių su besandūriais bėgiais.
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1.6. Sausumos keliai ir jų charakteristikos

Automobilių keliai. Automobilių keliai dažniausiai yra bendro 
naudojimo. Jie nuolat tobulinami – gerinama jų padėtis plane, keičia
mas jų išilginis profilis, keičiama kelių dangos konstrukcija. Anksčiau 
romėnų keliai turėjo ≅ 1 m storio akmens skaldos dangą. Dabar tokio 
storio konstrukcijos nenaudojamos. Pastaraisiais metais kelių dangos 
konstrukcija, atsižvelgiant į susisiekimo priemonių apkrovas, dažnai 
neviršija 0,80 m ir atlaiko ne tik dideles apkrovas, bet ir intensyvų 
susisiekimo priemonių eismą. Pastebima tendencija mažinti kelių 
dangos konstrukcijos sluoksnių skaičių ir storį, siekiama naudoti or
ganiniais ir mineraliniais rišikliais surištas medžiagas, didinti dangos 
konstrukcijos tamprumo modulį.

Automobilių kelių tinklas yra universalus. Jais galima pasiekti bet 
kurį tašką Lietuvoje, jie laiduoja ryšį tarp kitų transporto sistemos kelių 
rūšių. Kiti transporto keliai prasideda ir baigiasi terminaluose, o auto
mobilių keliai sujungia tuos terminalus ir sudaro sąlygas vežti krovinius 
ir keleivius kitame etape ir pristatyti juos į paskirties vietą. 

Kai kuriose šalyse yra vietų, kurias pasiekti galia tik sraigta-
sparniais ir kitomis oro transporto priemonėmis. Tačiau mūsų šaliai 
tai nebūdinga. Pastaraisiais metais yra pasiekta tiek, kad kiekvieną 
Lietuvos gyvenvietę galima pasiekti autobusu. Automobilių keliais 
galima važiuoti „nuo durų iki durų“ – šis principas tinka ne tik ke
leiviams, bet ir kroviniams. Krovinių vežimas automobiliais vyraus 
ir toliau.

Automobilių keliai sudaro geras sąlygas automobilių manevrin
gumui – kiekvienas krovinius vežantis automobilis nepriklauso nuo 
kitų automobilių. Jei susidaro spūstis, ją galima apvažiuoti, keisti 
maršrutą. Optimaliam vežimo maršrutui parinkti naudojami asmeni
niai kompiuteriai ir GPS navigacinės sistemos.

Automobilių keliais galima vežti įvairius krovinius. Yra sukur
tos specialios transporto mašinos cementui (cementvežiai), medienai 
(medvežiai), naftos produktams (benzinvežiai, bitumvežiai), maisto 
produktams (ledainės, pienovežiai) vežti.
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Automobilių kelius reikia nuolat tobulinti, prižiūrėti ir remontuo
ti. Turi būti stebima danga ir laiku remontuojama, kad joje neatsirastų 
nepageidaujamų deformacijų, ribojamos susisiekimo priemonių ašių 
apkrovos, didinamas jų ašių skaičius. Pavasarį ir rudenį ir bet kuriuo 
kitu kelių eksploatavimo metu dangos konstrukcijos stipris gerokai ma
žėja. Šį negatyvų reiškinį nulemia klimato ir oro sąlygų veiksnių kaita, 
nuovargį sukeliančios pasikartojančios ašių apkrovos, ant kelio dangos 
patenkančios eksploatacinės ir kelių priežiūros žiemą medžiagos.

Eismas keliuose nereguliuojamas, todėl susidaro spūsties valan
dos (1.2 pav.). Tuomet kelininkai negali sudaryti pakankamai erdvės 
laisvai važiuoti automobiliams, todėl transporto priemonės prastovi, 
sumažėja vidutinis jų važiavimo greitis. Siekiant sumažinti minėtas 
pasekmes, ribojami sustojimai ir stovėjimas, reguliuojamas eismas, 
įgyvendinami reikiami inžineriniai sprendiniai (įrengiamos estakados, 
tuneliai, praplatinama kelio važiuojamoji dalis ir kt.).

1.2 pav. Susisiekimo priemonių srautų dydis ir kryptys 
ryte ir vakare spūsties valandomis

Kiekvieno automobilio vairuotojas privalo laikytis eismo keliais 
taisyklių. Keliai nėra reguliuojami, bet eismą prižiūri kelių policija, 
greičio matuokliai.

Geležinkeliai. Geležinkelius sudaro geležiniai bėgiai. Pastaraisiais 
dešimtmečiais jie gaminami iš plieno (geležinkelio tiesimo pradžioje 
jie buvo mediniai, vėliau – iš ketaus). Geležinkeliams būdingas ma
žas pasipriešinimas judėjimui, ypač horizontaliose plokštumose, to
dėl jais galima vežti daug ir sunkių krovinių ir nereikia naudoti ga
lingų traukos priemonių. Projektuojant ir tiesiant geležinkelius, reikia 
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stengtis, kad jie kuo mažiau priklausytų nuo topografijos sąlygų, tu
rėtų kuo mažesnius nuolydžius. Prie geležinkelių turi būti stotys, sig-
nalizacijos, centralizacijos ir blokuotės įranga. Geležinkeliai, kaip ir 
automobilių keliai, būna bendro naudojimo ir žinybiniai (vietiniai). 
Dažniausiai naudojami rusiškos (1520 mm) ir europinės (1435 mm) 
vėžės geležinkeliai.

Vežant krovinius, jų siuntėjas turi pasikliauti geležinkelio darbuo
tojais, nes pats negali kontroliuoti vežimo eigos ir kokybės.

Geležinkeliai – nemanevringi keliai. Bet koks traukinio sulai
kymas trasoje sulaiko ir judėjimą magistrale. Negalima geležinke
liu vežti „nuo durų iki durų“. Pastaraisiais metais mažinamas stočių 
skaičius, nes lėtai važiuojantys traukiniai yra neekonomiški. Vežimų 
geležinkeliais efektyvumas labai priklauso nuo pakrovimo ir iškro
vimo darbų terminaluose. Juos galima elektrifikuoti mažinant aplin
kos oro taršą.

1.7. kiti transporto keliai

Upių keliai. Dažniausiai upių keliai būna patobulinti. Jų privalu
mas – nereikia didelės lyginamosios traukos jėgos, todėl šie keliai yra 
ekonomiški. Nors eksploatacijos išlaidos dažniausiai būna nedidelės, 
bet Lietuvoje jos gerokai padidėja (dugno valymas, užtvankų, šliuzų 
ir kt. upės įrenginių statyba).

Upėmis gali plaukioti baržos, vežančios iki 3000 t krovi
nių. Vežama lėtai, bet neskubiems kroviniams tai nėra trūkumas. 
Kroviniams vežti sunaudojama nedaug kuro, mažai teršiama aplinka.

Jūrų keliai. Jie yra vieni iš patogiausių kelių. Naudojama daugy
bė jūrų kelių tarp atskirų kontinentų ir vežama labai daug krovinių ir 
keleivių. Gali būti naudojami labai dideli laivai: Antrojo pasaulinio 
karo metu 16 500 t keliamosios gebos (krovumo) laivai buvo laiko
mi gigantais, o pastaraisiais metais plaukioja 0,5–1,0 mln. t keliamo
sios gebos laivai. Keleivius plukdo jūrų kruiziniai laivai, vežantys 
iki 3000–4000 keleivių (1.3 pav.). Jie jau aplanko ir Klaipėdą.
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1.3 pav. „Allure of the Seas“ (Jūrų žavesys) – taip pavadintas didžiausias 
pasaulyje kruizinis laivas: laivo ilgis – 361 metras, plotis – 66 metrai, 
aukštis virš vandens – 72 metrai, svoris siekia šiek tiek daugiau nei  

225 000 t. Kruiziniame laive yra 16 denių, kabinose telpa net 2704 keleiviai, 
o visame laive – net 6360 keleivių ir 2000 įgulos narių (http://www.oops.lt)

Jūrų kelių privalumai: nedidelė krovinių vežimo savikaina, dideli 
vežiojimo atstumai, masiniai vežimai, geros sąlygos keleiviams.

Oro keliai. Oro keliams, kaip ir jūrų keliams, nereikia papildomo 
paruošimo, nereikia išlaidų jiems eksploatuoti. Jais galima pasiekti 
visus kontinentus. Svarbiausias privalumas – greitis, kitas privalu
mas – oro keliai nepriklauso nuo vietovės topografijos sąlygų, išsky
rus pakilimo ir nusileidimo vietas. Eismo saugumą laiduoja brangi 
aparatūra. Oro keliai yra efektyvūs keleiviams (ypač verslo žmonėms) 
vežti: nors vežimų tarifai yra didesni, tačiau sugaištama mažiau laiko. 
Oro keliai yra manevringi: vieni reisai neturi įtakos kitiems reisams, 
kiekvienas reisas unikalus. Tarptautiniai susitarimai dėl oro vežimų 
reikalingi tam, kad būtų laiduotas nenutrūkstamas eismas.

Vamzdynai yra unikali susisiekimo rūšis. Juose visos susisieki
mo sistemos dalys: kelias, susisiekimo priemonės, traukos priemonės 
ir galinis punktas (terminalas) tarpusavyje susietos. Vamzdynas – tai 
kelias, taip pat ir susisiekimo priemonė, kuriame tam tikrais atstumais 
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išdėstytos traukos priemonės – siurblinės. Paskirstymo stotis (termi
nalas), pavyzdžiui, naftos gamykla, funkcionuoja atskirai, savaran
kiškai. Kelias (vamzdynas) yra dirbtinis, jis priklauso naftos ar dujų 
kompanijoms. Daugiausia paplitę naftotiekiai, dujotiekiai ir produk
totiekiai. Jiems tiesti reikia didelių kapitalo investicijų, žemės plotų. 
Yra keliami tam tikri reikalavimai (ypač griežti, jeigu yra įrengiamos 
siurblinės) atstumams nuo vamzdynų iki statinių. Daug sudėtingiau 
įrengti vamzdynus ten, kur yra gamtinių kliūčių (upių, pelkių, daubų 
ir kt.). Susisiekimas vamzdynais nėra manevringas, nes jais galima 
vežti produktus tik viena kryptimi. Norint pakeisti naftos ar dujų ju
dėjimo kryptį, reikia didelių kapitalo investicijų ir atlikti papildomą 
darbą. Vamzdyną tiesti galima tik tada, kai žinoma, kad jis bus reika
lingas ilgą laiką. Jie skirti tik minėtiems tinklams ir jų paskirties be
veik neįmanoma pakeisti. Naftotiekiais tiekiami tik naftos produktai, 
o dujotiekiais – dujos (negalima vežti, pavyzdžiui, pieno). Vamzdynai 
normaliomis sąlygomis yra efektyvi ir patikima transporto priemonė. 
Įvertinus šiuos veiksnius: transporto priemonių spūstis, klimato veiks
nius ir vežimų atstumą, matyti, kad vamzdynai konkuruoja su kitomis 
transporto rūšimis.

Vamzdynai, klojami per kitų šalių teritorijas, gali būti išjungti 
dėl politinių motyvų ar sabotažo. Todėl pastaruoju metu jie tiesiami 
jūrų dugnu (Nord Stream, Nabuko). Juose būna daug virintinių siūlių, 
sandūrų, per kurias gali nutekėti tiekiami produktai ir įvykti avarijos. 
Didelė problema yra metalo korozija, kuri vyksta veikiant drėgmei ir 
bakterijoms. Todėl vietoje džiuto ir medvilnės (tai bakterijų maistas) 
naudojami stiklo vata ir asbestas. Klaidžiojančiosios elektros srovės 
taip pat būna korozijos priežastis.

1.8. motorizacijos principų raidos pradžia Lietuvoje 

Kurios priežastys skatina taip intensyviai visame pasaulyje tiesti 
sauskelius ir leisti jiems tiek lėšų? Šį klausimą kėlė Lietuvos transpor
to specialistai prieš Antrąjį pasaulinį karą (Žemaičių plentas 2004).

Tai autosusisiekimo išsivystymas – motorizacija. Autosusisiekimas 
(keleivių transportas ir prekių pervežimas) pasižymi tokiomis ypaty



21

bėmis, kurių neturi arba kurias labai sunkiai gali pasiekti kitos susi
siekimo rūšys, būtent (pateikta to laikmečio originalia lietuvių kalba): 

Greitumas. Autosusisiekimas veikia principu „nuo durų iki durų“. 
Šiuo principu susisiekimo greitį reikalinga matuoti nuo to momento, 
kada keleivis nusprendė išvažiuoti, iki to momento, kada jis pasiekė 
galutinį savo kelionės tikslą (namą, įstaigą ar pan.); taip pat nuo to 
momento, kada siuntėjas nusprendė pasiųsti esančias jo sandėlyje pre
kes, iki to momento, kada prekės bus sukrautos gavėjo sandėlyje. Tai 
yra tikrasis susisiekimo greitis.

Dažnumas. Sauskeliai įgalina leisti autobusus ir autosunkveži
mius visomis kryptimis neribotai dažnai, nes kiekviename kelio taške 
galima susitikti ar apsilenkti. Atsiradus bent 5 keleiviams, jau apsimo
ka tuojau tenkinti jų reikalavimus.

Patogumas. Autobusas sustoja kiekviename taške, kur tik yra 
bent vienas norįs važiuoti ar išlipti keleivis. Autosusisiekimas duoda 
ypač didelę individualią laisvę, kokios jokia kita susisiekimo rūšis ne
gali suteikti. 

Pigumas. Autosusisiekimas iš esmės yra pigus, tik dėl tam tikrų 
priežasčių pabrangintas. Pervežti 40–50 keleivių geležinkeliu leidžia
mas vagonas, kuris sveria apie 40 t, vadinasi, pervežti vienam kelei
viui (70 kg) reikia pervežti taros apie 1 t. 

Autobusas sveria 3–4 t ir perveža 20–24 keleivius. Autobuso pra
dinė kaina – 25 000–30 000 Lt; jo amortizacija, lyginant su riedmeni
mis labai maža. Automobilių eismas nereikalauja specialaus personalo 
kelyje judėjimui vykdyti. Automobilizacijos pradžioje Lietuvoje didė
jo kelių transporto priemonių skaičius (1.4 pav.).

Saugumas. Dėl gana tobulų konstrukcijų, geros priežiūros ir 
drausmės, autosusisiekimas yra pakankamai saugus ir patikimas.

Judrumas. Autovežimis gali lankytis visose valstybės užkam
piuose, kur tik yra mažiausias pareikalavimas arba atsitiktinis ar sezo
ninis prekių ir keleivių skaičius.

Prireikus vienoje vietoje gali būti sukoncentruota bet koks kiekis 
automašinų ir pervežta bet kiek prekių, vadinasi, yra ypač didelė jud-
rumu ir greitumu pasižyminti manevravimo laisvė.
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1.4 pav. Lengvųjų automobilių, autobusų ir sunkvežimių  
skaičiaus kaita Lietuvoje

Racionalus kelio išnaudojimas. Automobilis nemonopolizuoja 
kelio grynai sau: tuo pačiu laiku ir bet kuria kryptimi gali važiuoti ki
tos susisiekimo priemonės. 1939 metais Lietuvoje auto susisiekimas 
sudarė tik 20–30 % bendro eismo plentais, 70–80 % eismo sudarė 
arklių vežimai. 

Tuo paaiškinamas toks didelis vietos žmonių susidomėjimas 
plentais. 

Nutiesus naują plentą, be kito ko, stambiai pakeliama tos vietovės 
potenciali vertė, nes ūkiai, esantys iki 2 km nuo plento, pabrangsta; 
taip pat gerokai pabrangsta ir žemės sklypai, esantys miesteliuose.
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1.9. Šiuolaikinių automobilių kelių klasifikavimas 
pagal kategorijas ir reikšmes

Norint geriau suprasti kelių klasifikavimo sistemą pateikiamos pa
grindinės sąvokos ir jų apibrėžimai (Kelių priežiūros vadovas... 2005).

Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pės
čiųjų eismui. Kelią sudaro: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kel
kraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų su
stojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio 
statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys 
kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskai
tos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

Kelio elementas – kelio arba kelio statinio dalis, kuriai taikomi 
individualūs priežiūros kokybės reikalavimai, skaičiuojamas indivi
dualus darbų kiekis ir darbų vertė.

Kelio taisymas (remontas) – statybos rūšis, kurios tikslas iš da
lies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų 
nustatytas kelio ar kitų jo statinių savybes, pablogėjusias dėl statinio 
naudojimo, arba jas pagerinti.

Kelio techninė priežiūra – kelio naudotojo organizuojama 
Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų techninių organizacinių 
priemonių visuma, užtikrinanti nustatytus kelio, kaip statinio, esmi
nius (mechaninio atsparumo ir patvarumo, higienos, sveikatos, aplin
kos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo) reikalavi
mus per ekonomiškai pagrįstą kelio naudojimo trukmę.

Kelių techninės priežiūros darbai – tai nuolatiniai kelio elementų 
priežiūros darbai, užtikrinantys saugų eismą ir reikiamą kelio bei jo sta
tinių naudojimo laiką. Techninei priežiūrai priskiriama mažos apimties 
kelio elementų taisymo darbai bei nuolatinė priežiūra vasarą ir žiemą.

Magistraliniai keliai – tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jų tęsi
niai – gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyviausias trans
porto priemonių eismas. Jiems priskiriami ir visi į Europos tarptautinį 
kelių tinklą įtraukiami valstybinės reikšmės keliai. Magistralinių kelių 
pagrindinį tinklą sudaro AM, I–II kategorijos keliai (Statybos techni
nis reglamentas STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“).
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Krašto keliai – tai keliai ir jų tęsiniai – gatvių važiuojamoji da
lis, kuria vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp Lietuvos 
Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzi
tinio ir turistinio transporto priemonių eismas. Krašto kelių pagrindinį 
tinklą sudaro III kategorijos.

Rajoniniai keliai – tai keliai, naudojami Lietuvos Respublikos 
teritorijos administracinių vienetų teritorijose esančių juridinių ar fizi
nių asmenų susisiekimo reikmėms ir jungiantys miestų ir kaimų gyve
namąsias vietoves su pagrindinių kelių tinklu. Rajoninių kelių pagrin
dinį tinklą sudaro IV–V kategorijos keliai.

Automobilių kelių klasifikacija pagal kategorijas ir reikšmes pa
teikta 1.1 lentelėje.
1.1 lentelė. Automobilių kelių klasifikacija pagal kategorijas ir reikšmes

Kelio reikšmė
Kelio  

katego
rija

Projektinis vi
dutinis metinis 

paros eismo 
intensyvumas, 

aut./parą

Projek-
tinis 

greitis, 
km/h

Eismo 
juostų 

skaičius  
(S – ski
riamoji 
juosta

Sker-
sinio 
pro
filio 
tipas

Sankryžų 
tipai

valsty
binės 
reikš-
mės 

keliai

magistra
liniai 
keliai

AM
AM

>45 000
15 000–55 000

130 (110)
130 (110)

3 + S + 3
2 + S + 2

1
2

Skirtingų 
lygių

I
II

II a
III

15 000–55 000
Iki 20 000

5000–23  000
Iki 20 000

100
100 (90)

100
90

2 + S + 2
2

2 + 1
2

3
5
6
7

Skirtingų 
(vieno) 
lygių

krašto 
keliai

I a
III

12 000–30 000
Iki 20 000

90
90

2 + S + S
2

4
7

(skirtin
gų) vieno 

lygio

rajoni niai 
keliai

IV
V
Va

Iki 3000
Iki 3000
Iki 150

80 (60)
70

70 (50)

2
2
1

8
9, 10

11

Vieno 
lygio

vietinės reikšmės 
keliai

Iv 100–200 50 (40) 2 12, 13 Vieno 
lygio

IIv 20–100 40 (30) 1 14, 15 Vieno 
lygio

IIIv <20 30 (20) 1 16 Vieno 
lygio

Pastaba. Projektiniai greičiai parenkami atsižvelgiant į kelio reikšmę ir paskirtį bei vietovės sudė
tingumą
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2. auTomobiLių keLio eLemenTai

Lietuvos valstybinės reikšmės kelių ilgis yra 21 268,409 km, iš 
jų: magistralinių kelių – 1738,47 km, krašto kelių – 4939,354 km, ra
joninių kelių – 14 590,585 km. Kelių tinklo tankumas 2008-ųjų pra
džioje tūkstančiui gyventojų buvo 6,32 km, o tūkstančiui kvadratinių 
kilometrų – 326,50 km. Lietuvoje yra 563,81 km valstybinės reikšmės 
kelių su keturiomis eismo juostomis, iš jų 309,11 km automagistralių.

2.1 lentelė. Lietuvos kelių tinklas 2010 01 01, km 

Dangos
Valstybinės reikšmės keliai

magistraliniai krašto rajoniniai iš viso
Asfalto dangos 1666,93 4939,354 6978,105 13 584,389
Cementbetonio  
dangos 71,12 – 1,34 72,46

Žvyro dangos – – 7604,084 7604,084
Grindinys 0,42 – 7,006 7,426
Iš viso 1738,47 4939,354 14 590,585 21 268,409

2.1 pav. Lietuvos kelių tinklo struktūra ir kelio dangų tipai 2010 01 01

http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#asf
http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#cem
http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#cem
http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#zvyr
http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#grind
http://www.lra.lt/lt.php/lietuvos_keliai/keliu_dangos/fckeditor.php?InstanceName=content&PHPSESSID=b25549db372062291e6d13e0bf42d633&Toolbar=Default#total
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2.1. pagrindiniai kelio elementai
2.2 lentelė. Kelio elementai ir jų sudėtinės dalys

Nr. Kelio  
elementai Elementų sudėtinės dalys

1. Žemės 
sankasa

1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja:
    1.1.1. skiriamoji juosta
    1.1.2. kelkraščiai ( kelkraščių dalys)
    1.1.3. saugumo salelės

1.2. Šlaitai
1.3. Sausinimo įrenginiai:

    1.3.1. grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai
    1.3.2. drenažas, kanalizacija, šulinėliai
    1.3.3. greitvietės latakai

1.4. Šalikelės* ir želdynai:
    1.4.1. šalikelės
    1.4.2. medžiai, krūmai, gyvatvorės
    1.4.3. gėlynai

2. Važiuoja-
moji dalis

2.1. Asfalto ir betono dangos
2.2. Žvyro, žvyro skaldos dangos (žvyrkeliai)
2.3. Grindiniai

3. Kelkraš
čiai

3.1. Asfalto dangos
3.2. Biriųjų mineralinių medžiagų dangos

4.
Vandens  

nuleidimo 
įrenginiai

4.1. Pralaidos
4.2. Įtekamieji ir ištekamieji pralaidų grioviai

5.

Kelio 
pastatai ir 
inžinerinė 

įranga

5.1. Autobusų stotelių peronai keleivių įlipimui ir išlipimui
5.2. Saugumo salelės, padengtos asfalto arba betono danga
5.3. Poilsio aikštelės; šuliniai, šaltiniai:

    5.3.1. poilsio aikštelės
    5.3.2. šuliniai, šaltiniai

5.4. Autobusų stotelių paviljonai, poilsio aikštelių pavė-
sinės

5.5. Tualetai
5.6. Šiukšlių dėžės
5.7. Lauko baldai (stalai, suolai, sporto ir žaidimų 

įrenginiai)
5.7. KIS**, apšvietimo ir kiti įrenginiai )

    5.8.1. KIS įrenginiai
    5.8.2. apšvietimo ir kiti įrenginiai



27

6. Kelio 
ženklai

6.1. Salelės; pamatai; atramos
    6.1.1. salelės
    6.1.2. pamatai
    6.1.3. atramos

6.2. Ženklai

7. Ženklini-
mas

7.1. Ženklinimas
    7.1.1. horizontalusis
    7.1.2. vertikalusis

8.
Apsau-

giniai 
atitvarai

8.1. Sijiniai, trosiniai, parapetiniai apsauginiai atitvarai
8.1. Signaliniai stulpeliai
8.3. Tvoros

9.
Pėsčiųjų 
ir dvira-
čių takai

9.1 Takai su asfalto, betono plytelių, žvyro dangomis

10.
Prieša-

kinantys 
atitvarai

10.1. Absorbciniai elementai
10.2. Laikikliai
10.3. Pagrindas (apsauginis atitvaras)

11. Tiltai, 
viadukai

11.1. Važiuojamoji dalis
11.2. Šalitilčiai
11.3. Atitvarai
11.4. Turėklai
11.5. Patiltėskūgiai; tilteliai, laiptai, liepteliai:

    11.5.1. patiltės-kūgiai
    11.5.2. tilteliai, laiptai, liepteliai

11.6. Važiuojamoji dalis po tuneliais viadukais
12. Nuovažos 12.1. Nuovažos į sodybas, laukus
* Šalikelės – 1 m pločio zona nuo: iškasos šlaitų briaunos į išorę, griovio išorinio krašto, 
pylimo pado (ruožai be griovių): 5 m pločio zona apie poilsio aikštelių plotus bei tarpas tarp 
apsauginių želdinių ir pylimo pado;
** Kelių informacinė sistema, kurią sudaro KOSIS (kelių oro sąlygų informacinė sistema), eis-
mo apskaitos įrenginiai, vaizdo kameros.

2.2. kelio išilginis profilis

Projektuojant automobilių kelią, visada numatoma žemės sanka
sos padėtis žemės paviršiaus atžvilgiu. Tą padėtį nurodo kelio išilginis 
profilis, todėl jos padėties nustatymas vadinamas išilginio profilio pro-
jektavimu. Kelio išilginio profilio pagrindą sudaro linija, vaizduojanti 
natūralų žemės paviršių, būsimo kelio žemės sankasos briaunos padėtį, 
vadinama projektine linija. 

2.2 lentelės pabaiga
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Žemės paviršiaus liniją, pažymėtą išilginiame profilyje, apibūdi
na žemės paviršiaus altitudės, o projektinę liniją – projektinės altitu-
dės. Projektinių ir žemės paviršiaus altitudžių skirtumas bet kuriame 
pjūvyje vadinamas darbo žyme.

Jeigu projektinė linija nužymėta virš paviršiaus, tai sakoma, kad 
kelias nutiestas pylimu, o jeigu žemiau žemės paviršiaus,– kelias nu
tiestas iškasoje (2.2 pav.). Projektinę liniją sudaro  įvairaus nuolydžio 
tiesės ir įvairaus spindulio išgaubtosios ir įgaubtosios vertikaliosios 
kreivės.

2.2 pav. Žemės sankasos darbo žymė: a – iškasoje; b – pylime

Naujai tiesiamo kelio išilginis profilis parodytas 2.3 paveiksle.
Išilginio profilio užrašų tinklelis yra skirtingas naujai projektuo

jamiems, rekonstruojamiems keliams, automagistralėms su skiriamąja 
juosta (2.4 pav.) ir miesto gatvėms.

Kelio išilginis profilis sudaromas remiantis tyrinėjimų metu su
kauptais duomenimis. Tyrinėjant nustatoma, kokie kelio trasoje yra 
gruntai, koks jų sluoksnių storis, taip pat grunto vandens lygis. Pagal 
šiuos duomenis, išilginiame profilyje žymimas grunto profilis.
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2.3 pav. Kelio išilginis profilis
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2.4 pav. Automagistralės išilginis profilis vaizdingoje vietovėje ties 
Didžiulio ežeru, 18–21 km
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Projektinė linija pradedama projektuoti nuo kontrolinių taškų, 
t. y. ten, kur projektinės linijos padėtis būna fiksuota. Tokie kontroli
niai taškai yra vietos, kur projektuojamas kelias prisijungia prie kito 
kelio, kerta geležinkelį, esantį tame pačiame lygyje, taip pat važiuoja
mosios dalies padėtis ant tiltų, viadukų, kitų statinių ir t. t.

Kituose išilginio profilio ruožuose projektinė linija žymima taip, 
kad keliu būtų patogu ir saugu važiuoti nustatytu greičiu, o žemės san
kasa būtų stabili ir gerai nutekėtų vanduo. Be to, reikia žiūrėti, kad 
sankasa nebūtų užpustoma sniegu.

Žymint projektinę liniją, tenka nustatyti jos altitudes, taip pat 
vietas, kuriose projektinė linija kerta žemės paviršiaus liniją (kelias, 
nutiestas iš pylimo į iškasą, arba atvirkščiai). Šie taškai vadinami nu-
liniais taškais.

Projektinės linijos altitudes galima nustatyti žinant pradinio taško 
altitudę H1, atstumą iki nagrinėjamojo taško L1 ir projektinės linijos 
nuolydį i1. Projektinės linijos altitudė taške C nustatoma žinant jos 
altitudę taške A (2.5 pav., a), t. y.:

 H H i L2 1 1 1= + ⋅ . (2.1)

Bendruoju atveju

 H H i Ln n= + ⋅1 , (2.2)

čia i – projektinės linijos nuolydis; L – atstumas nuo pradinio taško iki 
nagrinėjamojo taško.

Taško, kuriame projektinė linija kerta žemės paviršiaus liniją  
(2.5 pav., b), padėčiai nustatyti, nagrinėjant panašius trikampius AOB 
ir OCD, apskaičiuojamas atstumas l nuo pradinio iki nagrinėjamojo 
taško. Todėl galima parašyti, kad:

 
H
L l

h
l

2 1
−

= , (2.3)

čia h1 ir h2 – ruožo pradžios ir pabaigos darbo žymės; L – ruožo, kuria
me projektinė linija kerta žemės paviršiaus liniją, ilgis.
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2.5 pav. Schema projektinės linijos altitudėms (a) ir taškui,  
kuriame projektinė linija kerta žemės paviršiaus liniją (b), nustatyti

Pertvarkius (2.3) lygtį, apskaičiuojamas atstumas l:

 l h L
h h

=
⋅
+

1

1 2
. (2.4)

Norint kuo greičiau patenkinti automobilių eismo reikalavimus, 
reikia projektuoti kelius, kurių projektinės linijos nuolydis kuo ma
žesnis. Kad automobiliai galėtų sklandžiai važiuoti nekeisdami darbo 
režimo, pageidautina tolygaus nuolydžio kelio ruožus daryti ganėtinai 
ilgus. Žemės darbų apimčiai sumažinti projektinę liniją reikia stengtis 
žymėti kuo arčiau žemės paviršiaus. Tačiau tai daryti galima tik tada, 
kai vietovės reljefas yra lygus ir jo paviršiaus nuolydis yra artimas 
leistinajam kelio projektinės linijos nuolydžiui. Tada kelią galima la
bai sklandžiai įrašyti į reljefą. Kai kelias projektuojamas kalvų vieto
vėje ir jo nuolydis būna mažesnis už vietovės nuolydį, tenka projek
tuoti gilias iškasas ir aukštus pylimus. Kartais trasą tenka net dirbtinai 
pailginti, vingiuojant kelią ir taip sudarant pakankamai ilgus ruožus, 
kuriuose jau galima trasuoti leistinuoju nuolydžiu. Toks sprendimas 
vadinamas trasos išvystymu.

Įvairių kelių projektinės linijos didžiausias nuolydis, kaip ir kiti 
projektuojamų kelių geometrinių elementų parametrai, pateikiami 
projektavimo normose. Sudarant šias normas, didžiausias projektinės 
linijos nuolydis nustatytas, racionaliai derinant kelių tiesimo ir trans
porto priemonių eksploatavimo sąlygas, atlikus specialius techninius 
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ir ekonominius skaičiavimus. Kartais, kai labai sudėtingos kelio trasa
vimo sąlygos, vadovaujančios kelių organizacijos gali leisti  padidinti 
projektinės linijos nuolydį kai kuriose kelio atkarpose, bet ne daugiau 
kaip 2 %. Padidinus projektinės linijos nuolydį, dažniausiai kelią gali
ma nutiesti eikvojant mažesnes išlaidas, nes sumažėja žemės darbų, o 
kartais net sutrumpėja kelias.

Nustatant projektinės linijos nuolydį, reikia nepamiršti ir eismo 
saugumo, ypač važiuojant nuokalnėn slidžiu keliu. Labai dažnai eis
mo saugumo reikalavimai ir nulemia didžiausią projektinės linijos 
nuolydį. Reikia vengti dažnų projektinės linijos lūžių. Nepageidautini 
tokie kelio ruožai, kuriuose labai dažnai trumpas įkalnes keičia trum
pos nuokalnės. Antra vertus, nereikia dirbtinai projektuoti labai ilgo 
ruožo su tolygiu projektinės linijos nuolydžiu, nes dėl to gali labai 
padidėti žemės darbų apimtis.

Mažiausias tolygaus nuolydžio projektinės linijos ilgis turėtų būti 
ne mažesnis negu dviejų gretimų vertikaliųjų kreivių tangenčių ilgis. 
Kad kelio trasa būtų sklandi, tarp projektinės linijos lūžių rekomen
duojama taikyti mažiausią atstumą, vadinamą projektavimo žingsniu: 
AM kategorijos kelių – 1000 m, A I – 800 m, A II – 700 m, ir A IV – 
500 m, A V ir B II – 300 m, B III, B IV < C III ir C IV – 250 m.

Važiuojant ilgomis staigiomis įkalnėmis gali labai įkaisti automo
bilio variklis, todėl stengiamasi apriboti įkalnių, kuriose yra didžiau
sias išilginis nuolydis, ilgį. Tokiais atvejais patariama įterpti ruožus su 
mažesniu nuolydžiu.

Automobilio važiavimo sąlygos pablogėja, jeigu kelio įkalnė ar 
nuokalnė sutampa su horizontaliąja kreive. Kuo didesnis išilginis nuo
lydis ir kuo mažesnio spindulio horizontalioji kreivė, tuo sudėtinges
nės darosi važiavimo sąlygos, nes mažo spindulio kreivėse pneumati
nės automobilio padangos, veikiamos skersinės jėgos, kiek pakrypsta 
ir dėl to labai padidėja riedėjimo pasipriešinimas. Be to, kai kreivių 
spindulys mažas, o kelio važiuojamoji dalis plati, išilginis nuolydis 
kreivėje pagal vidinę briauną yra kiek didesnis, negu kreivės ašyje, 
nes kreivės vidinė briauna būna trumpesnė už ašinę liniją. Todėl atsi
žvelgiant į nurodytas automobilio važiavimo sąlygas, mažo spindulio 
kreivėse išilginį nuolydį reikia mažinti. Šis išilginis nuolydis iiš maži
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namas, atsižvelgiant į projektuojamojo kelio didžiausią išilginį imax ir 
skersinį is nuolydžius:

 i i iia s= −max
2 2. (2.5)

Ši priklausomybė galioja tik tada, kai i ismax ≥ .
Didžiausio išilginio nuolydžio negalima viršyti eismo saugumo 

požiūriu. B ir C bei Av kategorijų kelių mažesnis išilginis nuolydis 
negu A kategorijų kelių numatytas dėl ypatingų sąlygų – intensyvaus 
nemotorizuotų transporto priemonių eismo ir specifinių eismo procesų 
automobilių sustojimo ir stovėjimo vietose. Sankryžų ribose nepata
riama taikyti didesnį kaip 4 % išilginį nuolydį.

Kelio lūžiai, atsirandantys keičiant projektinės linijos nuolydį, 
sudaro daug nepatogumų važiuojančioms transporto priemonėms. 
Išgaubtuosiuose lūžiuose sumažėja matomumas, be to, jei ten nužy
mėta mažo spindulio vertikalioji kreivė, automobilis gali netekti pa
valdumo, nes labai sumažėja priekinės ašies apkrova. Įgaubtuosiuose 
projektinės linijos lūžiuose, staiga pasikeitus važiavimo krypčiai, per
kraunamos automobilio lingės, keleiviai junta nemalonų smūgį ir t. t. 
Kad to nebūtų, projektinės linijos lūžiuose projektuojamos pakanka
mai didelio spindulio vertikaliosios kreivės.

Išgaubtosios vertikaliosios kreivės spindulys nustatomas atsižvel
giant į pakankamą matomumą. Vairuotojas visada turi laiku pastebėti 
kliūtį ant kelio paviršiaus ir sustabdyti automobilį. Tik tada eismas 
gali būti saugus ir patogus.

2.3. išgaubtosios vertikaliosios kreivės  
mažiausio spindulio nustatymas

Išgaubtosios vertikaliosios kreivės spindulys, kai pakankamas 
matomumas, nustatomas iš 2.6 pav. schemos. Vairuotojo, važiuojančio 
vertikaliąja kreive, akies padėtis virš dangos paviršiaus yra h1, o kliū
ties, kurią laiku turi pastebėti vairuotojas, aukštis – h2. Nagrinėdami 
schemą matome, kad reikalingą matomumo atstumą tarytum sudaro 
dvi atkarpos – l1 ir l2. Nagrinėdami panašius trikampius ABC ir ACD, 
nustatome
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 BC AC AC CD/ /=  arba BC CD AC× = 
2 . (2.6)

2.6 pav. Išgaubtosios vertikaliosios kreivės spindulio, 
kai pakankamas matomumas, nustatymo schema

Vertikaliųjų kreivių spindulys yra daug didesnis už h1 ir h2, todėl 
su labai maža paklaida:

 BC h≅ 1; CD R h R≅ − ≅2 21 ; AC l= 1.

Įrašę šias reikšmes į (2.6) lygtį, randame l h R1 12= × .
Analogiškai nustatome, kad l h R2 22= × .
Taigi reikalingas matomumo atstumas Ss bus toks:

 S l l h h Rs = + = +( )×1 2 1 2 2 . (2.7)

Iš čia mažiausias vertikaliosios kreivės spindulys R:

 R S

h h
s=
+( )

2

1 2
2

2
. (2.8)
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Kai susitinka du vienodu greičiu priešpriešiais važiuojantys au
tomobiliai ir kai h1 = h2, vertikaliosios kreivės spindulys nustatomas 

taip: R S
h
s=
2

18 .

2.4. Įgaubtosios vertikaliosios kreivės  
mažiausio spindulio nustatymas

Mažiausias reikiamas įgaubtosios vertikaliosios kreivės spindu
lys apskaičiuojamas atsižvelgiant į išcentrinę jėgą, veikiančią auto
mobilį, jo vairuotoją ir keleivius. Šią išcentrinę jėgą reikia riboti, nes 
priešingu atveju gali būti pavojingai perkrautos automobilio lingės, 
blogai jaustis eismo dalyviai, ypač keleiviai.

Automobilių kelio mažiausias reikiamas įgaubtosios vertikalio
sios kreivės spindulys R apskaičiuojamas taikant du principus:

–  išcentrinės jėgos leidžiamo dydžio;
–  žibintais apšviesto kelio ruožo pakankamo matomumo atstumo.
Leistinasis išcentrinės jėgos pagreitis a0  (m/s2) priklauso nuo au

tomobilio važiavimo greičio v (m/s) ir įgaubtosios vertikaliosios krei
vės spindulio R (m):

 a v
R0

2
= . (2.9)

Iš šios lygties spindulys R apskaičiuojamas taip:

 R v
a

=
2

0
. (2.10)

Sudarant vertikaliųjų kreivių projektavimo normas a0  imama 
nuo 0,5 iki 0,7 m/s2.

Mažo spindulio įgaubtosios vertikaliosios kreivės nepatogios va
žiuojant naktį, nes automobilio žibintai apšviečia dangos paviršių arti 
jo, t. y. mažesniu už skaičiuojamąjį matomumą atstumu. Vertikaliųjų 
įgaubtųjų kreivių spinduliai, laiduojantys reikiamą matomumą žibintų 
apšviestame kelio ruože, nustatomi taikant šiuos principus (2.7 pav.).
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2.7 pav. Matomumas įgaubtoje kreivėje šviečiant žibintams

Pagal 2.7 pav. pateiktą skaičiavimo schemą žibintų šviesos pluoš
to sklaidos kampo 2α viršutinė riba apšviestame kelio dangos ruože 
pakilusi virš koordinačių pradžios aukštyje

 H h Sz= + ⋅ sinα, (2.11)

čia hž – žibintų centro aukštis virš kelio važiuojamosios dalies pavir
šiaus; S – matomumo skaičiuojamasis atstumas.

Lengvųjų automobilių hž = 0,60 m, sunkvežimių hž = 1,05 m.
Pagal geometrijos dėsnius, siejančius stygą ir spindulį, nustatome:

 AC R CB= ⋅2  (2.12)

arba

 S R h Sz
2 2≅ ⋅ + ⋅( ) sinα . (2.13)

Iš čia

 R S
h Sz

≅
+ ⋅( )

2

2  sinα . (2.14)

Kadangi kampas α yra mažas (α = 15°), galima imti, kad 

 R S
hz

=
2

2 

. (2.15)

Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai ir didžiausi projektinės 
linijos nuolydžiai nurodyti 2.3 lentelėje.
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Kai projektuojant B ir C kategorijų grupių kelius negalima taikyti 
mažiausio projektavimo normose nurodyto spindulio, tuose ruožuose 
reikia riboti automobilių važiavimo greitį,

2.3 lentelė. Projektuojant kelius naudojami vertikaliųjų kreivių mažiausi 
spinduliai ir didžiausi išilginiai nuolydžiai

Išilginio 
profilio 

elementai

Katego-
rijų 

grupė

Ribiniai dydžiai atsižvelgiant į važiavimo greitį

40 50 60 70 80 90 100 120 140

Didžiau-
sias išilgi
nis nuoly
dis, %

A 8,0 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 3,5

B 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 – – – –

C 8,0 7,0 6,0 – – – – – –

Mažiausias 
išgaubto
sios verti
kaliosios 
kreivės 
spindulys

A 1000 1500 2500 3500 5000 7000 10 000 15 000 20 000

B, C 450 900 1800 2200 3500 – – – –

Mažiausias 
įgaubto
sios verti
kaliosios 
kreivės 
spindulys

A 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

B, C 250 500 900 1200 2000 – – – –

2.5. kelio skersinio profilio elementai

Kelio skersiniu profiliu vadinamas kelio pjūvio, statmeno kelio 
ašiai, vaizdas.

Kelio paviršiaus juosta, kuria važiuoja automobiliai, vadinama 
važiuojamąja dalimi. Važiuojamoji dalis gali būti daroma iš grunto 
(gruntkeliai) arba stiprinama akmens medžiagomis ar jų ir mineralinių 
bei organinių rišamųjų medžiagų mišiniais, sudarančiais kelio dangą. 
Automobilių kelių važiuojamąją dalį dažniausiai sudaro dvi eismo 
juostos: po vieną juostą priešpriešiniam eismui. Greitkeliuose daromos 
dvi važiuojamosios dalys, atskirtos skiriamąja juosta. Važiuojamosios 
dalies šonuose esančios juostos vadinamos kelkraščiais. Dangą ir kel
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kraštį ribojanti linija yra važiuojamosios dalies briauna. Išilgai kelio, 
kelkraštyje ir skiriamojoje juostoje, daromos kraštinės juostos, page
rinančios važiavimo sąlygas ir eismo saugumą. Šiose juostose kloja
ma tokio pat tipo danga kaip ir važiuojamojoje dalyje. Važiuojamosios 
dalies briaunos linija tada ženklinama dažais (išskyrus gyvenvietes). 
Automagistralių ir AI kategorijos kelių kelkraštyje, už kraštinės juostos, 
įrengiamos sustojimo juostos, jeigu reikia, automobiliams sustoti. Už 
kraštinės juostos arba už sustojimo juostos iki pėsčiųjų tako ar iki dvira
čių tako turi būti numatyta saugos juosta.

Kelio dangos konstrukcija klojama ant žemės sankasos, kuri nuo 
aplinkos atskiriama nuožulniomis plokštumomis – šlaitais. Šlaito 
nuožulnumas apibūdinamas jo aukščio ir horizontalios projekcijos 
santykiu, t. y. vadinamuoju šlaito koeficientu. Nutekančiam nuo va
žiuojamosios dalies, kelkraščių ir šlaitų vandeniui nuleisti į vietovės 
žemumas šalia žemės sankasos iškasami kelio šoniniai grioviai. Kai 
supilami aukšti pylimai, šoninių griovių nedaroma.

Kelkraščio ir žemės sankasos šlaito plokštumų sankirtos linija yra 
žemės sankasos briauna. Atstumas tarp šių briaunų apibūdina žemės 
sankasos plotį arba kelio plotį.

Kelio ašis yra viduryje tarp žemės sankasos briaunų. Kai kada ji 
nesutampa su važiuojamosios dalies ašimi.

Visi išvardyti elementai pavaizduoti 2.8–2.10 pav.
Nuolaidžiais šlaitais grunto statinys, ant kurio įrengiama kelio 

dangos konstrukcija ir kelkraščiai (kai kuriuose keliuose ir skiriančioji 
juosta), vadinamas žemės sankasa. Žemės sankasa turi užtikrinti dan
gos stiprį ir lygumą pakankamai ilgą laikotarpį. Tai gali būti tik tada, 
kai žemės sankasa, veikiant transporto priemonių apkrovoms ir aplin
kos veiksniams, išlaiko pradinę formą, matmenis ir padėtį. Žemės san
kasos forma ir matmenys įvairiuose kelio ruožuose priklauso ne tik 
nuo vietovės reljefo, kur nutiesiamas kelias, bet ir nuo geologinių, hi
drologinių ir hidrogeologinių sąlygų, turinčių įtakos sankasai.
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2.8 pav. Kelio skersinis profilis: 
a – su viena važiuojamąja dalimi (BII); 

b – su dviem važiuojamosiomis dalimis ir skiriamąja juosta (AM):  
1 – žemės sankasa; 2 – važiuojamoji dalis; 3 – nesustiprinta skiriamoji  
juosta; 4 – kelkraštis; 5 ir 8 – kraštinės juostos; 6 – sustojimo juosta;  

7 – nesustiprintas kelkraščio ruožas; 9 – kelio plotis; 10 – važiuojamosios 
dalies ašis; 11 – kelio ašis; 12 – žemės sankasos briauna; 13 – kelio juostos 

riba; 14 – žemės sankasos šlaitas

2.9 pav. Vienos važiuojamosios dalies dviejų juostų kelio skersinis  
profilis: 1 – kelio ašis; 2 – važiuojamoji dalis; 3 – kelkraštis; 4 – sustiprinta 

kraštinė juosta; 5 – dangos konstrukcija; 6 – žemės sankasa;  
7 – važiuojamosios dalies briauna; 8 – žemės sankasos briauna; 9 – kelio 

plotis; 10 – šlaitas; 11 – šlaito (pylimo) padas; 12 – žemės nuolatinio  
skyrimo keliui riba; 13 – kelio juosta
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2.10 pav. Dviejų važiuojamųjų dalių keturių juostų kelio skersinis profilis: 
a – su išgaubta skiriamąja juosta; b – su įgaubta skiriamąja juosta:  

1 – skiriamoji juosta; 2 – važiuojamoji dalis; 3 – kelkraštis; 4 – sustiprinta 
kraštinė juosta; 5 – avarinio sustojimo juosta; 6 – vandens surinkimo  

šulinėlis; 7 – vandens nutekėjimo vamzdis

Įrengiant kelio žemės sankasą kartais pažeidžiamos vietovės 
gruntų natūralaus slūgsojimo sąlygos, todėl sankasa gali deformuotis: 
pylimai, supilti atkalnėje, gali šlaitu slinkti žemyn, ant silpno ar van
deningo vietovės grunto supiltuose pylimuose susidaro įdubos arba 
spūdūs gruntai gali būti išspausti į šonus. Veikiamas savojo svorio, va
žiuojančių transporto priemonių apkrovų ar aplinkos veiksnių pylimo 
gruntas tankėja ir gali suslūgti.

Kelio juosta. Vietovės rėžis, skirtas keliui, jo statiniams ir įrengi
niams, vadinamas kelio juosta. Žemė keliams tiesti įgyjama Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Atsižvelgiant į kelio kategoriją, mažiausias kelio juostos plotis 
taikomas toks: AM ir AI kategorijos kelių – 39 m, A II kategorijos 
kelių – 28 m, A III kategorijos kelių – 22 m, A IV ir A V kategorijos 
kelių – 18 m. B ir C ir A Iv ... A IIIv kategorijų grupės kelių juostos plo
tis nustatomas atsižvelgiant į kelio elementams projektuoti reikalingą 
mažiausio pločio žemės rėžį ir derinamas su vietos savivaldybėmis. 
Kelio juostos ribas žymi punktyrinė linija 13 (2.8 pav.).

Jeigu projektuojant ar rekonstruojant A kategorijų grupės kelią 
kai kuriuose ruožuose nurodytas kelio juostos plotis yra nepakanka
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mas, tai šios juostos ribos žymimos ne arčiau kaip po vieną metrą nuo 
pylimo pado, iškasos ar griovio išorinių briaunų.

Nuo kelio žemės sankasos briaunų į abu šonus nustatoma kelio 
sanitarinė saugos zona. Atsižvelgiant į kelio kategoriją ir eismo inten
syvumą, jos plotis taikomas toks: AM ir A I kategorijos kelių arba kai 
eismo intensyvumas yra  didesnis kaip 7000 automobilių per parą – po 
150 m, A II kategorijos kelių arba kai eismo intensyvumas didesnis kaip  
3000 aut./p. – po 70 m, A III kategorijos kelių arba kai eismo intensyvu
mas daugiau 700 aut./p. – po 50 m; A IV ir A V kategorijos kelių arba kai 
eismo intensyvumas didesnis kaip 250 aut./p. – po 20 m. Kitais atvejais 
mažiausias sanitarinės saugos zonos plotis taikomas 10 m.

Kelio sanitarinę saugos zoną galima patikslinti, atsižvelgiant į 
faktinę aplinkos taršą.

Žemė sanitarinės saugos zonoje yra valstybės arba privati ir nau
dojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šioje zo
noje, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą ir saugaus eismo po
reikius, pagal nustatyta tvarka parengtus projektus leidžiama tiesti ir 
rekonstruoti kelius, statyti tik kelių statinius ir pastatus, garsą slopi
nančius ir teršalus sulaikančius įrenginius, sniegtvores, formuoti žel-
dinių juostas, tiesti požemines komunikacijas, biotransporto trasas, 
steigti ir plėtoti aptarnavimo objektus ir pan. 

Kelio žemės sankasos skersiniai profiliai. Automobilių kelių že
mės sankasos forma ir matmenys įvairiuose kelio ruožuose projektuo
jami atsižvelgiant ne tiktai į vietovės reljefą, bet taip pat ir į klimatą, 
geologinius, hidrologinius veiksnius, turinčius įtakos sankasai. 

Automobilių kelių žemės sankasa daroma tokios formos : a) že
mas pylimas su šoniniais grioviais, b) pylimas be griovių, c) iškasa,  
d) pusinis pylimas ir pusinė iškasa. 2.11 pav. parodyti kai kurie tipi
niai kelio žemės sankasos skersiniai profiliai, kurių forma ir matmenys 
patikrinti ilgamete praktika ir tyrimais. Tipinių skersinių profilių nega
lima taikyti sudėtingų sąlygų vietovėse, kur silpni ir neatsparūs apkro
voms gruntai, gilesnėse kaip 4 m pelkėse, iškylų susidarymo vietose ir 
pan. (Palšaitis, Vidugiris 1999).
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Žemi pylimai (iki 0,60 m aukščio) įrengiami kelių tiesimo mašino
mis sustumiant gruntą iš šoninių griovių. Tokie pylimai dažniausiai da
romi lygiose vietose, kur grunto vanduo yra giliai nuo žemės paviršiaus. 
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2.11 pav. Žemės sankasos skersiniai profiliai: 
a – iki 0,60 m aukščio pylimas su šoniniais grioviais; b – iki 3,0 m aukščio 

iš rezervų grunto supiltas pylimas; c – iki 6,0 m aukščio pylimas, kai  
daromos bermos; d – iki 12 m aukščio pylimas; e – 1:5…1:3 nuolaidumo 

atkalnėje supiltas pylimas; f – negili išplėsta iškasa su nuolaidžiais išoriniais 
šlaitais; g – pylimo formos labai išplėsta iškasa; h – iki 12,0 m gylio iškasa

Iki 2 m aukščio pylimai supilami iš grunto, iškasto iš rezervinių 
griovių ar rezervų. Šie pylimai gali būti daromi dvejopos formos: ap
takūs ir neaptakūs. Aptakios žemės sankasos kontūras sudarytas iš 
apvalių linijų, todėl sankasą sklandžiai apteka oro srovės ir ji mažiau 
užpustoma sniegu. Be to, tokia sankasa geriau subordinuojama gam-
tovaizdžiui. 

Iki 12 m aukščio pylimai supilami iš grunto, iškasto iš rezervų 
arba atvežto iš gretimų iškasų. Tokius pylimus tenka supilti tiesiant 
kelius per gilias daubas, griovas, salpas ir t. t. Aukštesnių kaip 12 m 
pylimų, skirtų stabiliai žemės sankasai įrengti, 6–10 m aukštyje nuo 
pylimo pado jo šlaite daromos 2,5–4,0 m bermos.

Kad avarijos metu automobilis saugiau nuvažiuotų nuo sankasos, 
neaukštų pylimų šlaitai daromi labai nuolaidūs: iki 3 m aukščio auto
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magistralių pylimų – 1:4 ir A I–A III kategorijų kelių pylimų – 1:3, o 
visų kitų kategorijų kelių iki 2 m aukščio pylimų – 1:3 ir nuolaidesni. 
Tokie pylimai mažiau užpustomi sniegu. Kai iki 12 m aukščio pylimai 
supilami ant tvirto vietovės pagrindo iš normalaus drėgnio ir tinkamai 
sutankinto grunto, jų šlaitai daromi tokio nuolaidumo, kaip parodyta 2.4 
lentelėje. Tokių pylimų šlaitai stiprinami apželdinant žole.

2.4 lentelė. Žemės sankasos pylimo šlaitų koeficientai

Pylimų gruntas

Šlaito koeficientas, kai pylimo aukštis

iki 6 m

iki 12 m
žemutinė 

zona
(0...6) m

viršutinė 
zona

(6...12) m
Smėlis (išskyrus blogai frakcio
nuotą ir dulkingąjį smėlį) 1:1,5 1:1,5 1:1,5

Blogai frakcionuotas ir dulkinga
sis smėlis, mažo ir vidutinio plas
tiškumo dulkis, molingasis smėlis, 
mažo ir vidutinio plastiškumo 
molis (šlaito koeficientas rašomas 
po brūkšneliu – dulkio gruntams ir 
blogai frakcionuotiems smėliams) 

1:1,50
1:2

1:1,75
1:2

1:1,50
1:1,75

Dambų ir reguliacinių įrenginių patvenktieji šlaitai daromi 1:2 ir 
nuolaidesni, o priešingojo šono – 1:1,5 ir nuolaidesni. 

Iki 1 m gylio iškasas rekomenduojama daryti aptakaus kontūro,– 
jos tada neužpustomos sniegu. Tokios iškasos gali būti įrengiamos dvie
jų tipų: išplėstos su nuolaidžiu išoriniu šlaitu ir labai išplėstos, suteikiant 
sankasai pylimo formą. Šių iškasų šlaitai daromi 1:6...1:10 nuolaidumo.

Nuo 1 iki 5 m gylio iškasoms apsaugoti nuo užpustymo sniegu, 
jų šlaitų koeficientas taikomas 1:2, o šoninis griovys kasamas 1,5 m 
pločio. Gilesnėse kaip 5 m iškasose, kurios kasamos dulkio gruntuose 
ir labai drėgnuose molio gruntuose, už šoninio griovio daroma iki 3 m 
pločio berma arba kasamas tokio pat pločio šoninis griovys. Kartais 
daromas plačiadugnis latakas. Tokiose vietose iškasos šlaito nuolai
dumas – 1:2.
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Iki 12 m gylio iškasų, kai jos įrengiamos stabiliuose gruntuose ir 
nekertami vandeningi sluoksniai, šlaitai daromi 1:1,5.

Iškasų gruntas išvežamas į gretimus pylimus ar vietovės žemumas 
ir daubas, esančias už kelio juostos ribų. Iškastas gruntas gali būti pila
mas ir į taisyklingos formos prizmes – išlykius – kelio juostoje. Išlykiai 
pilami ne aukštesni kaip 3 m. Lygioje vietovėje išlykiai gali būti daromi 
abiejuose iškasos šonuose, bet ne arčiau kaip 3 m nuo iškasos briaunos. 
Kai gruntai įmirkę ir neatsparūs apkrovoms, išlykis supilamas ne arčiau 
kaip H + 5 m (čia H – iškasos gylis) nuo iškasos briaunos. Tose vietose, 
kur žiemą intensyviai pustomas sniegas, išlykius rekomenduojama pilti 
už 20 m ir toliau nuo iškasos. Kad lietaus ar tirpstančio sniego vanduo 
nuo išlykio netekėtų į iškastą, tarp jos ir išlykio pado supilamas trikam
pis <0,6 m aukščio grunto volelis, vadinamas bankete. Banketė daro
ma 2–4 % nuolydžiu link išlykio; tarp pastarojo ir banketės iškasamas 
0,4 m gylio trikampis griovelis.

Atkalnėje žemės sankasos forma taikoma atsižvelgiant į kelio 
ašies padėtį atkalnės šlaito atžvilgiu. Nors stabilumo požiūriu sanka
są geriau įrengti iškasoje, bet žemės darbų vykdymo požiūriu efek
tyvesnis pusinis pylimas ir pusinė iškasa, nes tada iškastas gruntas 
permetamas skersine kryptimi. Kai atkalnės skersinis nuolydis 1:3 ir 
staigesnis, dažniausiai projektuojama iškasa, kai nuolydis 1:3–1:5 – 
iškasa arba pusinis pylimas ir pusinė iškasa, darant 3–4 m pločio ir 
1 m aukščio pakopas pusinio pylimo pade. Kai atkalnės nuolydis <1:5, 
o vietovėje slūgso drenuojantis gruntas, pakopų nedaroma. 

2.6. važiuojamosios dalies, kelkraščių  
ir skiriamosios juostos plotis

Nors vairuotojas ir stengiasi automobilį vairuoti tiesiai, tačiau 
pastarasis faktiškai važiuoja sinusoidine trajektorija. Nuokrypis nuo 
tiesios trajektorijos tuo didesnis, kuo greičiau važiuoja automobilis, 
todėl tuo platesnė turi būti ir eismo juosta. 

Atstumas, kuriuo vairuotojas atitolina savo automobilį nuo greti
mos eismo juostos krašto, priklauso nuo priešpriešiais atvažiuojančio 
automobilio kampinio greičio vairuotojo regėjimo lauke (2.12 pav.). 



47

Kai vairuotojas kelią stebi tiesiai pagal važiavimo trajektoriją, tai prieš
priešiais atvažiuojantį automobilį jis suvokia tol, kol šis automobilis yra 
jo regėjimo zonoje, kuri apribota aiškaus matymo kampu 2b, maždaug 
lygiu 90o. Priešpriešiais atvažiuojančio automobilio judėjimo kampinis 
greitis vairuotojo regėjimo zonoje w nustatomas kampo kitimo greičiu:

 w d
dt

d z l
dt

= =
( ) α arcctg /

,

čia l – atstumas tarp automobilių.

2.12 pav. Schema atstumui z tarp priešpriešiais  
važiuojančių automobilių nustatyti

Abiejų priešpriešiais važiuojančių automobilių lyginamasis grei
tis, m/s, tada toks:

 v v dl
dt1 2+ =  arba dt

dl
v v

=
+1 2

,

o iš čia

 w
d z l v v

dl
z v v
l z

=
( )× +( )  =

+( )
+

arc ctg / 1 2 1 2
2 2

. (2.16)

Ribinis kampas, kada vairuotojas nepakreipdamas akių dar išski
ria priešais atvažiuojantį automobilį, yra α = 90o – β. Šį kampą atitin
kantis greitis akies tinklainėje, kai akis atpažįsta judančius daiktus, 
yra 2π per sekundę. Įskaičius į (2.16) formulę l ir w reikšmes, taikant 
β = 45o, nustatoma 

 z v v
=

+1 2
4π

 (2.17)

arba, kitaip tariant, šoninis atstumas tarp priešpriešiais važiuojančių 
automobilių, kurį stengiasi išlaikyti vairuotojai, yra tiesiog proporcin
gas šių automobilių greičių sumai. 
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2.13 pav. Schema važiuojamosios dalies pločiui nustatyti

Eismo juostos plotis, reikalingas automobiliams normaliai va
žiuoti, susidaro iš automobilio kėbulo pločio b1 ir atstumo nuo šio 
kėbulo iki gretimos eismo juostos x1 bei atstumo nuo rato iki važiuo
jamosios dalies briaunos y1 (2.13 pav.). Atstumai x ir y priklauso nuo 
vairuotojų individualių savitumų ir kinta tam tikrose ribose. Todėl jie 
turi būti nustatomi pagal individualius stebėjimus. 

Eismo juostos reikiamas plotis:

 B y b c x1 1
1 1

12
= +

+
+ . (2.18)

Dviejų eismo juostų važiuojamosios dalies plotis nustatomas taip:

 B b c y x= + + +2 , (2.19)

čia b – priešpriešiais važiuojančių automobilių kėbulo plotis, m; c – au
tomobilių vėžių plotis, m; x – atstumas tarp šių automobilių kėbulų, m; 
y – atstumas nuo rato pėdsako išorinės ribos iki važiuojamosios dalies 
briaunos, m. 

Atstumai x ir y nustatomi pagal empirines formules: 

 x v v= + +0 3 0 1 1 2, ,  ir y v= +0 1 0 0075, , , (2.20)

čia v – važiavimo greitis, km/h.
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Automagistralėje, kai gretimose juostose važiuojama ta pačia 
kryptimi, atstumas y nustatomas pagal (2.20) formulę, o atstumas x: 

 x v v= + +0 3 0 0075 1 2, , . (2.21)

(2.20) ir (2.21) formulės skiriasi nuo teorinės (2.16) formulės, nes pagal 
pastarąją galimas visapusiškas automobilio nuokrypis į dešinę, o prak
tiškai vairuotojas vengia važiuoti arti kelkraščio. 

Dviejų krypčių eismui kelyje įrengiamos ne mažiau kaip dvi eis
mo juostos (tik A IIv ir A IIIv yra viena eismo juosta). AM ir A I ka
tegorijų keliuose, kuriuose eismo intensyvumas didesnis kaip 7000 
automobilių per parą, daromos ne mažiau kaip keturios eismo juostos, 
AM kategorijos keliuose, kuriuose numatomas daugiau kaip 30 tūks-
tančių automobilių per parą eismas, rekomenduojama daryti šešias 
eismo juostas. AM ir A I kategorijų kelių priešpriešinio eismo juostos 
atskiriamos skiriamąja juosta. Projektuojant B I kategorijos kelius taip 
pat daromos keturios eismo juostos, tačiau skiriamosios juostos tarp 
priešpriešinių srautų šiuo atveju neįrengiamos. Saugaus eismo porei
kius atitinka tokio pločio eismo juosta, kaip parodyta 2.5 lentelėje. 

Kalvų reljefo vietovėse kelio nuokalnės apačioje vairuotojai daž
nai specialiai didina važiavimo greitį, kad sukaupus kinetinės ener
gijos lengviau būtų galima įvažiuoti į įkalnę. Todėl saugiam eismui 
užtikrinti tokiuose kelio ruožuose daroma platesnė važiuojamoji dalis. 
Dviejų eismo juostų A kategorijos grupės kelių įgaubtosiose vertika
liosiose kreivėse, kai projektinės linijos gretimų išilginių nuolydžių 
skirtumas yra >6 %, eismo juosta gali būti platinama 0,5 m (platinimo 
ruožo ilgis >100 m), o B ir C grupių kategorijų kelių – 0,25 m (plati
nimo ruožo ilgis – >50 m) (2.14 pav.).



50

2.14 pav. Papildomoji eismo juosta įkalnėje: 
a – išilginis profilis; b – kelio planas; 1– papildomoji eismo juosta;  

2 – ženklinimo linija, leidžianti aplenkti papildomojoje juostoje 
važiuojančius automobilius; 3 – ženklinimo linija, draudžianti aplenkti;  

4 – perėja į papildomą juostą

2.5 lentelė. Automobilių kelių skersinių profilių parametrai
Valstybinės reikšmės keliai Vietinės reikšmės 

keliaimagistraliniai keliai krašto keliai rajoniniai keliai

1. kelio dangos AM I II IIa III I IIa III IV V Va Iv IIv IIIv

1.1. Eismo juos-
tų skaičius, vnt. 6; 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 1 2 1 1

1.2. Eismo 
juostos plotis

3,75; 
3,501 3,50 3,50 3,50; 

3,25 3,50 3,50; 
3,25

3,50; 
3,25 3,50 3,00 3,00 4,50 3,00 4,50 3,50; 

(4,50)

1.3. Važiuoja-
mosios dalies 
plotis

2×(2× 
3,75+ 
3,5)  

2×7,50

2× 
7,00 7,00

2× 
3,50+ 

3,5
7,00 2× 

6,75

2× 
3,50+ 
3,25

7,00 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 3,50; 
(4,50)

1.4. Kelio 
dan gos plotis 
(važiuojamoji 
dalis, saugos 
ir sustojimo 
juostos)

2× 
14,75; 

2× 
11,25

2×10,0 9,00 11,25 8,00 2× 
7,75 11,25 8,00 7,00 6,00 4,50 6,00 4,50 3,50; 

(4,50)

2. Saugos ir sustojimo juostos

2.1. Kraštinės 
saugos juostos 
plotis

2×0,50 2× 
0,50

2× 
1,00

2× 
0,50

2× 
0,50 2×0,50 2× 

0,50
2× 

0,50
2× 

0,50
2× 

0,50 – – – –

2.2. Vidinės 
sau gos juostos 
plotis

2×0,75 2× 
0,50 – – – 2× 

0,50 – – – – – – – –
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2.5 lentelės pabaiga
2.3. Sustojimo 
juostos plotis 2×2,50 2× 

2,00 – – – – – – – – – – – –

3. kelkraščiai 

3.1. Kelkraščio 
plotis 2×0,75 2× 

0,75
2× 

1,50
2× 

1,50
2× 

1,50
2× 

1,50
2× 

1,50
2× 

1,50
2× 

1,00
2× 

1,00

2× 
1,25  
2× 

1,00

2× 
1,00

2× 
1,00

2× 
1,00 
(0,0)

3.2. Kelkraščio 
paplatinimas dėl 
atitvarų (pagal 
atitvarų tipą)

0,55–
0,85

0,55–
0,85

0,00–
0,10

0,00–
0,10

0,00–
0,10

0,00–
0,10

0,00–
0,10

0,00–
0,10 0,30 0,30 – – – –

4. Skiriamoji juosta

4.1. Mažiausias 
skiriamosios 
juostos plotis2

>4,00 >3,00 – 2,25 – >2,00 
>2,503 2,25 – – – – – – –

5. kelio plotis 
(be paplatini-
mų)

>35,00             
>28,00 >24,50 12,00 16,50 11,00 >20,50 

>21,00 16,50 11,00 9,00 8,00 7,00; 
6,50 8,00 6,50 5,50; 

(4,50)

Pastabos:
1. Lentelę žiūrėti kartu su valstybinės ir vietinės reikšmės kelių skersinių profilių schemomis, pateiktomis 
STR 2.06.03:2001.
2. (…) – vienintelės reikšmės IIIv kategorijos keliai su žvyro danga.
1 Trečiosios eismo juostos (ties skiriamąja juosta) plotis.
2 Platesnės skiriamosios juostos gali būti įrengiamos 56 punkte nurodytais atvejais (STR 2.06.03:2001).
3 Kai skiriamojoje juostoje projektuojami aukšto sulaikymo lygio apsauginiai atitvarai.

3–4 % nuolydžio kelio įkalnių ruožais didelio krovumo automobiliai 
ir automobiliniai traukiniai važiuoja labai lėtai, priversdami viso srauto 
automobilius sekti paskui juos labai mažu greičiu. Todėl keliuose, kur 
įkalnių kryptimi eismas labai intensyvus, lėtai važiuojantiems automo
biliams rekomenduojama daryti papildomą >3,5 m pločio eismo juostą. 
Kad įvažiuojant į šią juostą ir išvažiuojant iš jos automobiliai galėtų ge
riau susirikiuoti, papildomos eismo juostos pradžia turi būti ne arčiau kaip 
50 m iki įkalnės, o pabaiga – ne anksčiau kaip 50–200 m už šios įkalnės.

2.7. viražas ir jo parametrai

Viražas – kelio atkarpa, kurios danga turi vienašlaitį nuolydį, nu
kreiptą į kreivės centrą. Jis įrengiamas dėl važiavimo patogumo, auto
mobilio stabilumo ir eismo saugos kreivėse.

Viražo atlanka – trumpa kelio atkarpa, kurioje nuo vienašlaičio 
kelio važiuojamosios dalies skersinio profilio, esančio viraže, pereina
ma į dvišlaitį ir atvirkščiai.

Ypač nepalankios eismo sąlygos mažo spindulio horizontaliosiose 
kreivėse būna automobiliams, važiuojantiems išorinėje eismo juostoje, 
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nes čia automobilio svorio jėgos dedamoji veikia į kreivės išorę ir yra 
papildoma jėga, stumianti automobilį pagal kelio nuolydį į šoną.

Kad automobilis neslystų į šoną, mažo spindulio kreivėse daromas 
viražas, t. y. kelio važiuojamoji dalis ir kelkraščiai su vienu nuolydžiu 
nukreipiami į kreivės centrą. Vienašlaitis kelias daromas visoje kreivėje, 
o prieigose prie jos tolygiai nuo dvišlaičio skersinio profilio pereinama į 
vienašlaitį. Šis kelio ruožas vadinamas viražo atlanka (2.15 pav.).

Mažiausias viražo nuolydis rekomenduojamas toks, kaip ir tiesių 
kelio ruožų dangos skersinis nuolydis. Darant tokį viražą, dvišlaitis ke
lias keičiamas vienašlaičiu, išorinę eismo juostą sukant apie kelio ašį, 
kol šios juosto nuolydis pasidarys lygus vidinės juostos nuolydžiui. Jeigu 
viražo nuolydis yra didesnis, negu vidinės eismo juostos nuolydis, tada 
viražas gali būti daromas dvejopai. Pirmiausia išorinę eismo juostą su
kant apie kelio ašį, daromas toks pat nuolydis, kaip ir vidinėje eismo 
juostoje, o po to vienašlaitė važiuojamoji dalis sukama apie vidinę jos 
briauną (2.16 pav., a) arba apie kelio ašį (2.16 pav., b). Automagistralių 
skirtingų krypčių važiuojamųjų dalių viražas gali būti įrengiamas atskirai 
(2.16 pav., c). Maždaug 10 m ruože, prieš pradedant įrengti viražą, su
vienodinami kelkraščio ir važiuojamosios dalies nuolydžiai. Kelkraščius 
rekomenduojama stiprinti, nes iš nesustiprinto išorinio kelkraščio lyjant 
vanduo neša purvą, dėl to sumažėja skersinis sankabumo koeficientas.

2.15 pav. Viražas ir jo atlankos ruožas: 
1 – horizontalioji kreivė, kurioje daromas viražas; 2 – viražo atlanka  

ir pereinamoji kreivė; 3 – važiuojamosios dalies paplatinimas
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2.16 pav. Viražo, kurio nuolydis didesnis negu dvišlaitės važiuojamosios 
dalies skersinis nuolydis, schemos: a – nekeičiant važiuojamosios dalies 

vidinės briaunos altitudžių; b – nekeičiant kelio ašies altitudžių;  
c – kiekvienoje važiuojamojoje dalyje viražą darant atskirai

Siekiant užtikrinti automobilių, važiuojančių v m/s greičiu R spin
dulio horizontaliąja kreive, saugų eismą, skersinis viražo nuolydis gali 
būti nustatomas pagal (2.22) formulę:

 i v
g R

v
g Rv = ⋅

− =
⋅

−
2 2

2µ ϕ , (2.22)
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čia φ2 – rato sukibimo su danga koeficientas (skersine kelio kryptimi); 
ϕ ϕ ϕ2

2
1
2= −  (φ – rato sukibimo su danga koeficientas, φ1 – rato 

sukibimo su danga koeficientas išilgine kelio kryptimi); g – laisvojo 
kritimo pagreitis, g = 9,81 m/s2.

Projektuojant viražą automagistralėje, kur automobiliai važiuoja 
dideliu greičiu, skersinė jėga turi būti proporcinga padangos šoninio 
sukibimo ir automobilio kėlimo viraže aukštyn jėgoms. Tariama, kad 
viražui galima skirti 1/3 ... 1/4 automobilį veikiančios jėgos C (ben
druoju atveju – 1 / n). Tada:

 i C
n G

v
n g Rv = ⋅

=
⋅ ⋅

2
. (2.23)

Padangų šoniniam postūmiui priešintis lieka tokia skersinė jėga:

 

n
n

v

g R

−
⋅

⋅
=

1 2

2ϕ . (2.24)

Iš čia:

 R

n
n

v

g
=

−
⋅

⋅

1 2

2ϕ
. (2.25)

Šią R reikšmę įrašę į (2.23) formulę, gauname, kad:

 i
nv = −
ϕ2

1
. (2.26)

Kai ϕ2 0 18= ,  ir n = 4, tai iv = =0 06 6,  % .
Didžiausias viražo skersinis nuolydis turi būti toks, kad automo

bilis, sustojęs kreivėje, kurioje yra padarytas viražas, kai danga pa
dengta plikledžiu, neslystų žemyn. Dabar šis nuolydis ribojamas 6 %. 
Vietovėse, kur dažnai būna rūkas ir ilgas plikledžio periodas, viražo 
nuolydis turi neviršyti 4 %.

Viražo atlankos ruože dvišlaitis kelio skersinis profilis vienašlai
čiu keičiamas tolygiai. Staiga pakeisti dvišlaitį kelią į vienašlaitį nelei
džiama, nes važiuojant šiuo kelio ruožu keleiviai tada jaučia nemalonų 
automobilio šoninį supimą.
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Mažiausias viražo atlankos ilgis nustatomas formule:

 L
a i i
i
v s=
−( )

∆ max
, (2.27)

čia a – atstumas nuo dangos briaunos iki sukimo ašies m; iv  – viražo 
skersinis nuolydis %; is  – važiuojamosios dalies skersinis nuolydis 
prieš viražo atlanką (kai iv  ir is  kryptys priešingos, is  yra su minuso 
ženklu); maxi∆  – dangos briaunos ir sukimo ašies nuolydžių skirtumas 
viražo atlankoje.

2.17 pav. Važiavimo staigaus posūkio horizontaliąja kreive sąlygų  
pagerinimas įrengiant viražą: a – Vokietijoje naudojama konstrukcija;  

b – Gruzijoje naudojama konstrukcija; 1 – pagrindinė važiuojamoji dalis;  
2 – papildomas viražas
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2.18 pav. Viražų schemos: a – dviejų eismo juostų kelyje;  
b – keturių eismo juostų kelyje su skiriamąja juosta

Kalnuotas vietoves turinčių šalių staigaus posūkio mažo spin
dulio horizontaliosiose kreivėse įrengiamas skirtingos konstrukcijos 
viražas (2.17 pav.). Visais atvejais stengiamasi pagerinti automobilių 
važiavimo sąlygas tam taikant atskirus techninius sprendimus.

Lietuvos dviejų ir keturių eismo juostų su skiriamąja juosta ke
liuose viražas būna toks, kaip pavaizduota 2.18 pav.
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3. auTomobiLių keLių  
dangoS konSTrukcija

3.1. kelių dangos ir jų konstrukcija

Automobilių kelių važiuojamosios dalies konstrukcija (kelio 
konstrukcija), sudaryta iš vieno ar kelių įvairaus stiprio medžiagų 
sluoksnių ir paklota ant žemės sankasos, vadinama dangos konstruk-
cija (angl. pavement; rus. дорожная одежда) (3.1 pav.).

Automobilių kelių dangos konstrukcija turi būti stipri, o danga 
lygi, šiurkšti, ekonomiška, atitinkanti sanitarijos ir higienos reikalavi
mus. Šios savybės priklauso nuo dangos tipo ir konstrukcijos (sanda
ros), eismo intensyvumo ir važiavimo greičio, kelio reikšmės, vietinių 
kelių tiesimo medžiagų savybių. Svarbiausios dangos konstrukcijos 
viršutinio sluoksnio, t. y. dangos, ypatybės yra stipris, lygumas ir 
šiurkštumas. Kai dangos konstrukcija nepakankamai stipri, joje su
sidaro vėžės ar net pralaužos, smarkiai didėja riedėjimo pasipriešini
mas. Važiuojant nelygia danga, nuo smūgių genda ne tik automobiliai, 
bet ir pati danga, taip pat kenčia ir keleiviai, gadinami kroviniai.

Kelio dangos konstrukcijos sluoksniai. Automobilių kelio dan
gos konstrukciją sudaro šie sluoksniai (3.2 pav.):

1) danga, kurią tiesiogiai veikia automobilių ratai ir aplinkos 
veiksniai, todėl ji turi būti daroma iš tvirtų, netrapių, dilimui atsparių 
medžiagų. Pagal šio sluoksnio medžiagą apibūdinamas ir kelio dangos 
pavadinimas. Danga dažniausiai daroma dviejų sluoksnių. Jos viršuti-
nis sluoksnis turi užtikrinti reikalingas dangos eksploatacines savybes. 
Ant šio sluoksnio gali būti klojamas dėvimasis sluoksnis, kuris ilgai
niui nudyla ir jį vėl reikia atnaujinti. Kai kurioms dangoms dėvimojo 
sluoksnio nedaroma, pavyzdžiui, grindiniams, kurios nuo važiuojan
čių automobilių ratų dyla nedaug. Apatiniam dangos sluoksniui nau
dojamos mažesnio stiprio mineralinės medžiagos.
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3.1 pav. Kelio konstrukcijos sandaros ir ją sudarančių elementų 
standartizuotų pavadinimų schema

3.2 pav. Kelio dangos konstrukcijos sluoksniai ir jiems dažniausiai naudoja
mos medžiagos: 1 – paviršiaus apdaro sluoksnis;  

2 – smulkiagrūdis asfaltbetonis; 3 – stambiagrūdis asfaltbetonis;  
4 – skalda, permerkta rišančiosiomis medžiagomis; 5 – skalda; 6 – smėlis
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Viršutinis sluoksnis – danga – sudaro kelyje lygų paviršių ir laiduo
ja būtinąsias kelio eksploatacines savybes: mažą priešinimąsi riedėjimui, 
didelį rato padangos sukibimo su danga koeficientą ir atsparumą dėvėji
muisi (dilimui). Dangą tiesiogiai veikia automobilių apkrovos ir atmos
feros (aplinkos) veiksniai. Todėl ji daroma iš stiprių akmens (minerali
nių) medžiagų (uolienų), surištų organiniais arba mineraliniais rišikliais: 
bitumu, cementu. Rišikliai uolienų grūdelius suriša į stiprų konglomeratą 
(asfaltbetonį, cementbetonį), mažina dėvėjimąsi (irtį) ir vandens skverbi
mąsi (laidumą). Dangos sluoksniams naudojamas brangiausios medžia
gos, todėl jie būna ploniausi (minimalaus reikiamo storio).

Norint padidinti atsparumą dilimui ir sukibimą su padanga,  dan
ga dengiama paviršiaus apdaro sluoksniu. Tam išpilamas bituminis 
rišiklis (karštas bitumas, bitumo emulsija) ir tuoj pat tolygiai barsto
ma uolienų skalda, kuri įklampinama į rišiklio sluoksnį. Gaunamas 
plonas, šiurkštus sluoksnis.

2) pagrindas, kuris turi atlaikyti eismo ir dangos sluoksnio apkrovą 
ir ją paskleisti į žemės sankasą, todėl jis turi būti vientisas ir stabilus 
šlyčiai. Pagrindas kaip ir danga dažniausiasi daromas dviejų sluoksnių. 
Nors viršutinį pagrindo sluoksnį tiesiogiai neveikia automobilių ratai, 
tačiau jis daromas iš gana stiprių medžiagų. Apatinis pagrindo sluoksnis 
supilamas iš mažai atsparių birių mineralinių medžiagų, nes jam per
duodama apkrova yra nedidelė. Kai danga ir pagrindas yra iš vandeniui 
laidžių medžiagų, arba ypač kai sanksa nuolat ar periodiškai drėkinama 
ir sudaryta iš dulkių ar molio gruntų, tai daromas papildomas pagrindo 
sluoksnis, kuris supilamas iš stambiagrūdžių medžiagų (smėlio žvyro). 
Jis drenuoja dangą ir yra šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis. Tada ke
lyje nesusidaro iškylų. Kartais, kai žemės sankasa įrengiama iš atsparių, 
gerai drenuojančių gruntų, šio sluoksnio gali ir nebūti.

Žemiau dangos esantis kelio dangos konstrukcijos sluoksnis – pa-
grindas – skirtas slėgiui perduoti ir paskirstyti (automobilių ratų) į 
žemės sankasos grunto didelį plotą. Pagrindo neveikia tiesiogiai auto
mobilių ratai, o klimato ir oro sąlygų veiksniai turi mažesnę nei dangai 
(švelnesnę) įtaką. Todėl pagrindą galima daryti ir iš silpnesnių, o dėl to 
ir pigesnių medžiagų, nei dangą, klojant kelis sluoksnius, kurių stipru
mas ir įtempimai mažėja tolstant nuo dangos paviršiaus.
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Pagrindo apatinis sluoksnis (papildomasis) dažnai daromas iš 
smėlio, kuris tarp gruntų stabiliausias, nes jo savybės beveik nesikei
čia kintant drėgnumui. Šio sluoksnio paskirtis – neleisti kapiliariniam 
vandeniui kilti į dangos konstrukciją arba mažinti žemės sankasos 
grunto peršalimo gylį.

Apatiniu dangos konstrukcijos sluoksniu laikomas žemės sanka
sos gerai sutankintas viršutinių sluoksnių gruntas, t. y. pakloto grun
tas. Pakloto gruntui perduodamas važiuojančių automobilių slėgis per 
virš jo esančius dangos konstrukcijos sluoksnius. Stipri, gerai besi
priešinanti apkrovai kelio dangos konstrukcija gali ir turi būti įrengia
ma tik ant vienodo (vienalyčio), gerai sutankinto ir nusausinto žemės 
sankasos grunto. Joks kelio dangos konstrukcijos iš akmens medžia
gų sluoksnių storinimas negali užtikrinti jos reikiamo stiprumo, jei ji 
įrengta ant silpno žemės sankasos grunto.

Žemės sankasos gruntas nėra dangos konstrukcijos sluoksnis, ta
čiau jo atsparumas turi būti pakankamas, kad atlaikytų eismo ir ant 
jo esančių sluoksnių apkrovą. Sankasos gruntas turi būti tinkamai 
sutankintas, paviršius rūpestingai planuojamas, patikimai tvarkomas 
vandens nuotėkis. Kai yra aukštas gruntinio vandens horizontas, po 
žemės sankasa klojama geosintetinė ruloninė medžiaga – geotekstilė, 
neleidžianti kapiliarais vandeniui kilti į žemės sankasą.

3.2. automobilių kelių dangų klasifikavimas

Įvairios konstrukcijos ir tipų dangų labai gausu, o kelių tiesimo 
ir aplinkos sąlygos būna skirtingos, todėl dangas galima klasifikuoti 
pagal įvairius rodiklius. Dangos klasifikuojamos atsižvelgiant į kons
trukcijos stiprį, standumą (arba mechanines savybes), vietinių me
džiagų naudojamą.

Atsižvelgiant į konstrukcijos stiprį, tiesiant kelius daromos šių 
tipų dangos:

1. Kapitalinės dangos, kurios yra labai stiprios, nes joms naudo
jamos aukštos kokybės akmens medžiagos ir rišikliai. Jos tvarios, eks
ploatavimo išlaidos nedidelės, bet jas įrengti atsieina labai brangiai. 
Kapitalinio tipo dangos gali būti įrengiamos įvairių kategorijų keliuo
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se, kuriais ištisus metus intensyviai ir dideliu greičiu važiuoja įvairių 
tipų automobiliai. Šios dangos gali būti klojamos iš karto arba stadi
jomis. Kapitalinio tipo danga laikomi ir mozaikos bei tašyto akmens 
grindiniai (plytelių ir trinkelių dangos), tačiau dabar šios dangos retai 
daromos keliuose.

2. Patobulintosios yra skaldos, žvyro ir tankių grunto mišinių, su
stiprintų organiniais ar hidrauliniais rišikliais, dangos. Patobulintosios 
dangos atlaiko ne tokį intensyvų eismą kaip kapitalinio tipo dan
gos, tačiau automobiliai gali jomis patogiai važinėti ištisus metus. 
Rūpestingai prižiūrimos ir remontuojamos, šios dangos gali būti eks
ploatuojamos ganėtinai ilgą laikotarpį.

3. Nerišliosios dangos (3.3 pav.) klojamos nedidelio eismo inten
syvumo keliuose, kai važiuojama vidutiniu greičiu. Šios dangos daž
niausiai sudaromos nenaudojant rišiklių (skaldos, žvyro, stabilizuotų 
gruntų dangos, lauko ir skaldyto akmens grindiniai). Jos nelabai at
sparios dilimui, neatitinka sanitarijos ir higienos reikalavimų. Po tam 
tikro laiko šios dangos gali būti stiprinamos (tada jos naudojamos kaip 
pagrindas patobulintajai dangai). Įrengti šio tipo dangas atsieina paly
ginti nebrangiai, bet daug kainuoja jų priežiūra ir remontas.

3.3 pav. Rato apkrovos perdavimo dangos konstrukcijos skaldos sluoksniui 
schema (α – nesurištos medžiagos natūralaus byrėjimo kampas)
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4. Grunto dangos (3.4 pav.) yra iš natūralaus, taip pat pagerinto ar 
sustiprinto įvairiomis priemaišomis grunto. Šio tipo dangoms naudo
jamos vietinės medžiagos, todėl ekonominiu požiūriu jos efektyvios. 
Gruntkeliais dažnai sunku važiuoti drėgmės periodų metu; be to, šios 
dangos labai dulka. Grunto dangos dažniausiai įrengiamos vietinės 
reikšmės keliuose.

Pagal mechanines savybes dangos skirstomos į nestandžias ir 
standžias. Nestandžiomis dangomis vadinamos tos, kurių atsparumas 
lenkiant yra nedidelis, išskyrus betono (cementbetonio) ir asfaltbeto
nio, kuris  paklotas ant betono pagrindo, dangas. Visos kitos dangos 
yra nestandžios. Šių dangų medžiagų stipris, apibūdinamas tampru
mo moduliu, labai priklauso nuo drėgmės ir temperatūros. Standžios 
dangos pasižymi dideliu atsparumu lenkiant, o jų tamprumo modulis 
faktiškai nesikeičia nei nuo drėgmės, nei nuo temperatūros. Standžios 
dangos stipris ir atsparumas plyšiams užtikrinamas pakankamo storio 
betono plokšte, gulinčia ant tampraus pagrindo ir apkrovos slėgį sklei
džiančia į gerokai didesnį plotą negu nestandi danga.

3.4 pav. Greideriu profiliuotas gruntinis kelias  
su trikampiais šoniniais grioviais

Kelio dangos konstravimas – jos tipo nustatymas pagal būsimą 
eismą, taip pat tinkamiausių medžiagų, atskirų sluoksnių storio ir 
jų padėties pagal gylį nustatymas, atsižvelgiant į vietinių medžiagų  
išteklius ir darbų organizavimo pobūdį, aplinkos sąlygas. Iš pradžių 
nustatomas storis tų sluoksnių, kai atsižvelgiama ne tiek į dangos 
stip rį, kiek į vandens nuleidimo ar technologinius veiksnius, taip pat 
numatant mažiausią brangių medžiagų sluoksnių storį. Taigi dangos 
stabilumui užtikrinti svarbią reikšmę turi ir pigesnių medžiagų sluoks
nių stipris. Vienas iš svariausių veiksnių konstruojant dangą – naudoti 
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vietines medžiagas. Tai leidžia sumažinti vežimo išlaidas, naudoti pra
monės atliekas, gruntus. Rekomenduojama naudoti tokios konstrukci
jos dangas, kurioms reikia mažiausiai materialinių išteklių, energijos 
sąnaudų, o darbus galima mechanizuoti.

Tam tikro intensyvumo eismui gali būti naudojamos įvairios 
konstrukcijos dangos, kurių stipris skiriasi nedaug. Techniniu ir eko
nominiu požiūriu racionaliausia laikoma danga, kurios įrengimo ir 
eksploatavimo išlaidos ir krovinių gabenimo kaina yra mažiausios.

3.3. kelio dangos deformacija  
veikiant automobilių ratų apkrovai

Važiuojant automobiliui kelio danga varančiojo rato padangos 
guma dešinėje punktyrinės vertikalios linijos pusėje susispaudžia 
(gniuždymo zona), o kairėje linijos pusėje – išsitempia (3.5 pav.).

3.5 pav. Automobilio rato veikiamos skaldos dangos deformacija; 
F – šlyties jėga

Padangos ir kelio dangos kontakto vietoje atsiranda išcentrinės 
jėgos, išmetančios nuo dangos atplyšusius grūdelius priešinga važia
vimo krypčiai trajektorija. Laisvi grūdeliai (jų būna daug ant žvyro 
dangos) mažina rato sukibimo su danga koeficientą (RSDK), nes 
slydimo trinties dalį „pakeičia“ mažesnė riedėjimo trintis. Dėl šios 
priežasties prieš kelerius metus Lietuvos Respublikoje kelių eismo 
taisyklėse sumažintas didžiausias leidžiamas automobilių važiavimo 
žvyrkeliu greitis nuo 90 km/h iki 70 km/h.
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Automobilio rato sąveika su kelio danga skiriasi, kai jis (ypač 
sunkusis automobilis) važiuoja grunto ar žvyro (skaldos) danga ir kai 
važiuoja asfalto ar cementbetonio danga (3.6 pav.). Žvyro danga grei
čiau susidėvi, nes jai didesnės įtakos turi automobilio rato mechaninės 
apkrovos, esant šlapiam dangos paviršiui. Smulkiosiomis dalelėmis 
(ir molio) surišti smėlio ir skaldos grūdeliai praranda sukibimą (adhe
ziją), atplyšta nuo dangos paviršiaus ir rato išcentrinių jėgų veikiami 
išmetami iš ratų riedėjimo juostų. Be to, žvyro dangoje laikui bėgant 
susidaro skersinės bangelės, didinančios smūgius ir virpesius automo
bilio važiuoklėje ir mažinančios važiavimo komfortiškumą. Taip de
formuota žvyro danga greideriu lyginama nuo bangelių viršaus verstu
vo peiliu nupjaunant dalį surištų grūdelių ir juos supilant į tarpus tarp 
bangelių. Žvyrkelio šlapia danga periodiškai greideriuojama šalinant 
atsirandančias bangeles. Vidutiniškai per vienerius metus lyginama 
žvyro danga suplonėja apie 1 cm. Todėl po kelerių metų ją būtina 
pastorinti tolygiai išberiamu skaldos ar žvyro sluoksniu. Geriausias 
techninis dulkančių ir silpnos konstrukcijos žvyrkelių kokybės gerini
mo būdas – jų dangos asfaltavimas. Šie darbai šalyje atliekami, tačiau 
gana maža sparta, rodančia, kad dulkes skleidžiančių žvyrkelių dar 
turėsime apie 60 metų.

3.6 pav. Deformacijų po automobilio ratu raiškos schema:  
a – kai kelias neturi dangos; b – kai kelias su dangos konstrukcija
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Automobilio apkrova žemės sankasos gruntą aktyviojoje zonoje 
suspaudžia, dėl ko ir kelio dangoje susidaro įlinkis D (3.7 pav.). Kuo 
storesnė ir standesnė danga, tuo į didesnį plotą paskleidžiamas apkro
vos slėgis ir tuo mažesni įtempiai atsiranda sankasos grunte. Kelio 
dangos medžiaga viršuje yra suspaudžiama, o apačioje – tempiama, 
dėl to gali susidaryti plyšiai. Rato ir dangos kontakto kraštuose atsi
randa kirpimo įtempių, dėl kurių, kai veikia didelės apkrovos, danga 
gali būti pralaužta. Horizontaliosios jėgos nerišlių medžiagų dangos 
pagrindo sluoksniuose ir žemės sankasos grunte gali sukelti neleisti
nus šlyties įtempius, dėl to danga irgi gali būti deformuota.

3.7 pav. Nestandžios dangos įlinkis ir deformacijos slegiant automobilio 
ratui: 1 – įlinkio zona; 2 – dangos suspaudimo zona; 3 – dangos tempimo 

zona; 4 – dangos kirpimo linija; 5 – sankasos grunto slėgio zona;  
6 – grunto tankėjimas; 7 – grunto suslėgimo kryptis; 8 – grunto 

išspaudimas; 9 – dangos plyšiai; 10 – dangos deformacija Δ

Kai tinkamai įrengtą nestandžią dangą veikiančios daugkartinės 
apkrovos, perduodamos per automobilio ratus, atitinka dangos pro
jektinį stiprį, dangoje pasireiškia tik tampriosios deformacijos. Jeigu 
keliu važiuoja automobiliai, kurių apkrova viršija projektinę, taip pat 
kai sankasos grunto atsparumas smarkiai sumažėja pavasarį ar rudenį, 
atsiranda nedidelės plastinės deformacijos, o kai šių deformacijų san
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kaupa didžiausio dangos susilpnėjimo metu viršija tam tikrą leistinąją 
deformaciją, danga pradeda irti.

Nustatyta, kad kapitalinės, taip pat ir patobulintosios dangos turi 
užtikrinti tik tampriąsias deformacijas, sudarant tam tikrą dangos stip-
rio atsargą nepalankiausiu metų laiku (patobulintojoje dangoje stiprio 
atsarga leidžiama mažesnė, negu kapitalinėje dangoje). Nerišliojoje 
dangoje leidžiamos ir tam tikros eismo sukeliamos plastinės deforma
cijos, dėl to šių dangų storis gali būti sumažintas.

Važiuojančio automobilio ratas kelio dangos konstrukciją veikia 
vertikaliai dėl savojo svorio, tenkančio ratui G, ir horizontaliai, kai 
automobilis stabdomas ar pagreitėja, jėga φG (3.8 pav.).

Iš schemos (3.8 pav., a) matyti, kad vertikaliosios jėgos G sukel
ti įtempiai σz didžiausi yra dangos viršuje. Gilesniuose sluoksniuose 
jie mažesni, dėl to pagrindo sluoksnių medžiaga gali būti silpnesnė. 
Stabdymo ar greitėjimo sukelti horizontalūs įtempiai σx taip pat yra 
didžiausi viršutiniame (dėvimajame) dangos sluoksnyje (3.8 pav., b). 
Dėl jų asfalto dangoje gali atsirasti bangos ir slinktys (visuomeninio 
transporto stovėjimo aikštelėse, stačiose įkalnėse). Vadinasi, kelio 
danga turi būti atspari ne tik įlinkiams, bet ir šlyčiai (Бабков 1983).

3.8 pav. Įtempimų nuo automobilio rato pasiskirstymo daugiasluoksnėje 
kelio dangos konstrukcijoje schemos: a – vertikalių įtempimų epiūra σz,  

b – horizontalių įtempimų epiūra σx; 1 – danga; 2 – pagrindas;  
3 – papildomas pagrindo sluoksnis; 4 – grunto pagrindas (žemės sankasa);  

5 – kelio dangos konstrukcijos įtempimai; 6 – įtempimų tamprioje 
izotropinėje puserdvėje teorinis pasiskirstymas; G – automobilio rato verti

kali jėga; φ – rato sukibimo su danga koeficientas
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3.4. ekvivalentinio tamprumo modulio ir įlinkio sietis

Kai žinomas kelio dangos konstrukcijos ekvivalentinis tam
prumo modulis Eekv, jos įlinkis Δ gali būti randamas iš Businesko 
(Boussinesq) formulės. Tampriosios izotropinės puserdvės paviršiaus 
nuosėdis Δ, kai ją veikia p apkrova, tolygiai paskirstyta D skersmens 
skritulio plote, yra lygi:

 ∆ =
−( )pD

Eekv

1 2µ
 (3.1)

arba 

 E
pD

ekv =
−( )1 2µ

∆
, (3.2)

čia μ – Puasono koeficientas, taikomas kelio dangos konstrukcijos me
džiagoms, σ = 0,3 arba 0,35.

3.9 pav. Svirtinio įlinkiamačio schema kelio dangos konstrukcijos  
deformacijoms matuoti: 1 – nustatomieji prietaiso sraigtai; 2 – stovas;  

3 – indikatorius įlinkiui matuoti; 4 – lankstas; 5 – svirtis;  
6 – sudvejinti automobilio ratai; 7 – į dangą atremtas strypas; 8 – dangos 

konstrukcijos įlinkio dubuo (apkrovimo poveikio linija);  
Δ – dangos konstrukcijos tamprusis įlenkimas

Automobilio padangos santykinis slėgis į kelio dangos paviršių 
p A grupės transporto priemonėms nustatomas 0,6 MPa, o B grupės 
transporto priemonėms p = 0,5 MPa. Skritulio, kurio plotas lygus rato 
spinduliui su danga, skersmuo A grupės transporto priemonėms ima
mas D = 0,33 m, B grupės transporto priemonėms D = 0,28 m. Šoninio 
išsiplėtimo koeficientas (Puasono koeficientas) μ = 0,3 (Сильянов, 
Домке 2007).
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Dydis pD skaičiuojamam automobiliui būna pastovus, todėl ke
lio dangos konstrukcijos tamprumo moduliui Eekv nustatyti ir pagal jo 
vertę kelio dangos konstrukcijos stiprumui įvertinti pakanka nustatyti 
įlinkį Δ.

3.10 pav. Važiuojančio 50 km/h greičiu KrAz-255B markės automobilio 
slėgio į gruntą, esantį po asfaltbetonio danga, įrengta ant cementbetonio 

pagrindo ir smėlio posluoksnio, epiūra. Jutikliai buvo įrengti  
25, 35 ir 50 cm gylyje nuo dangos viršaus

Automobilių gamybos pramonė vežėjams pageidaujant gamina vis 
didesnio krovumo sunkiuosius automobilius. Kad jų vertikali apkrova 
pasiskirstytų didesniame plote, didinamas ašių skaičius, kuris kartais 
būna reikalingas ir automobilio pravažumui gerinti. Triašio automobilio 
sunkvežimio masė pasiskirsto į kelio dangos konstrukcijos sluoksnius 
netolygiai (3.10 pav.). Svarbu, kad ji neviršytų 115 kN į vieną ašį.
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Kai kelio dangos konstrukciją veikia du gretimi automobilio ra
tai, tai būtina vertinti abiejų ratų didesnę įtaką bendrajam (suminiam) 
dangos įlinkiui, padidėjančiam dydžiu Δk (3.11 pav.).

3.11 pav. Gretimų sudvejintų automobilio ratų įtakos  
dangos konstrukcijos storiui skaičiuoti vertinimo būdas:  

1 – įlinkis po ratu I; 2 – įlinkis po ratu II; 3 – suminis (bendrasis) įlinkis

Keliu važiuoja daug sunkiųjų automobilių, kurie daro didžiausią 
žalą kelio dangos konstrukcijai. Ji dėl nuovargį sukeliančių daugkarti
nių pasikartojančių apkrovų yra ir dėvisi. Dangą taip pat veikia klima
to ir oro sąlygų veiksniai. 

Neskiriant pakankamai investicijų kelių plėtrai ir priežiūrai jų 
dangos konstrukcija silpsta, o visuomenė patiria didelių nuostolių 
(3.12 pav.). Nuo 1992 m. iki 2002 m. valstybinės reikšmės kelių stip-
rumo indeksas nuolat mažėjo ir tik naudojant ES fondus jis pradėjo 
didėti (3.13 pav.). Ekonominio sunkmečio (2009–2011 m.) pasekmės 
kelių stiprumo indeksui dar nėra žinomos, bet tikėtina, kad jo įtaka bus 
negatyvi (Puodžiukas, Miškinis 2009).

3.12 pav. Visuomenės išlaidų priklausomybė nuo kelių finansavimo
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3.13 pav. Magistralių ir krašto kelių stiprumo indekso kitimas  
(1992 m. = 1)

Svarbiausias kelio dangos eksploatacijos rodiklis yra lygumas, 
kuris vertinamas tarptautiniu lygumo indeksu IRI. Dangos netolygu
mai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių:

–  magistralinių kelių – 1,5 m/km;
–  krašto kelių – 2,5 m/km;
–  rajoninių kelių (asfalto-pagrindo dangos sluoksnių) – 3,5 m/km;
–  priklausomai nuo naudotų technologijų ar klojamų sluoksnių 

skaičiaus – kitokių verčių, kurios nurodomos papildomose 
techninėse specifikacijose.

Kita labai svarbi kelio dangos savybė, nulemianti automobilio 
elgseną, yra jos paviršiaus atsparumas slydimui arba šliaužimui. Rato 
sukibimo su danga koeficientas (RSDK) laikomas pagrindiniu rodik-
liu, kuris turi būti ne mažesnis kaip šios ribinės vertės:

–  magistralinių kelių – 0,40;
–  krašto, rajoninių kelių – 0,30.
RSDK nustatomas vienarate priekaba užblokuojamo rato metodu, 

kai ant sausos dangos po ratu išpilamas vanduo. RSDK priklauso nuo 



71

dangos paviršiaus makrotekstūros ir mikrotekstūros. Makrotekstūrą 
rodo vidutinis dangos paviršiaus grūdelių dydžio lygmens įdubų ir iš
kylų aukštis, kurį galima nustatyti tūrinės dėmės (smėlio dėmės) me
todu arba profilografu. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylis (papil
domas rodiklis), taikant tūrinės dėmės metodą pagal LST EN 13036-1, 
turi būti ne mažesnis kaip šios ribinės vertės:

–  magistralinių kelių – 0,35;
–  krašto, rajoninių kelių – 0,30.
Lygumo pagal IRI ir slidumo pagal RSDK rodikliai nustatomi 

naujai kelio dangai, vertinant jos tinkamumą eksploatuoti, atliekant 
ekspertizes po autoįvykių, taip pat kaupiant duomenų banką apie dan
gos būklės parametrų kitimą.

3.5. Lietuvos automobilių kelių ir transporto priemonių 
eismo charakteristika

Lietuva turi gana tankų automobilių kelių tinklą (Petkevičius 
2010). Magistraliniais ir krašto keliais, kurių ilgis sudaro 31,4 % visų 
valstybinės reikšmės kelių ilgio, vežama daugiau kaip 80 % visų kro
vinių. Valstybinės reikšmės automobilių kelių bendras ilgis 2010 m. 
pradžioje sudarė 21 268,4 km (3.1 lentelė). Valstybinės reikšmės auto
mobilių kelių tankis 1000 km2 sudarė 326 km. Lietuvoje yra 575 km 
valstybinės reikšmės automobilių kelių su keturiomis eismo juostomis, 
iš jų 309 km automagistralių. Didžiojoje dalyje Lietuvos valstybinės 
reikšmės automobilinių kelių (63,87 % jų ilgio) paklota asfaltbetonio 
ar kita asfaltinė danga (Lietuvos automobilių... 2010) (3.1 lentelė).

3.1 lentelė. Lietuvos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo struktūra 
(2010 m. pradžios duomenimis)

Dangos tipas
Keliai (km)

magistraliniai krašto rajoniniai Iš viso
Asfaltinė 1666,93 4939,354 6978,105 13 584,389
Cementbetonė 71,12 – 1,34 72,46
Žvyro – – 7604,084 7604,084

Iš viso 1738,47 4939,354 14 590,585 21 268,409
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Naudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos ir ES paramos 
lėšas modernizuojami Lietuvą kertantys automobilių transporto kori
doriai. Pastaraisiais metais prioritetai buvo skiriami tarptautinių trans
porto koridorių plėtrai, įdiegiant saugaus eismo priemones. Daugiausia 
dėmesio skirta I ir IX transporto koridoriams, kuriuose eismo inten
syvumas yra pats didžiausias. Šiais keliais vyksta intensyvus tranzito 
transporto priemonių eismas (Lietuvos automobilių... 2010).

Lietuvos automobilių keliuose daugėja važiuojančių transporto 
priemonių. Daugėjant transporto priemonių (2000 m. buvo 1,29 mln., 
o 2009 m. – 2,13 mln.) ir jų srautuose didėjant sunkiųjų transporto prie
monių (STP) daliai, svarbu sudaryti sąlygas saugiai ir greitai vežti kelei
vius ir krovinius. Turi būti garantuotos šios automobilių kelių savybės: 
geras dangos lygumas, nedidelis vėžėtumas ir maža suirtis, pakankamas 
KDK stipris ir gera transporto priemonių ratų sankaba su danga.

3.14 pav. parodytas vidutinio metinio paros eismo intensyvumo 
(VMPEI) kitimas 1996–2009 m. Lietuvos magistraliniuose keliuose 
(1996 metų VMPEI prilygintas 100 %) (Valstybinės reikšmės... 2009).

VMPEI magistraliniuose keliuose pastaraisiais metais buvo (aut./
parą): 2006 m. – 6778, 2007 m. – 7995, o 2008 m. – 8100.

3.14 pav. VMPEI kitimas magistraliniuose keliuose 1996–2009 m.
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Lietuvos automobilių keliai pagal eksploatacinius ir stiprio rodik-
lius (dangos plotį ir lygumą, dangos konstrukcijos stiprį ir kt.) nėra 
pritaikyti atlaikyti didėjančių automobilių ašių apkrovų. Po 1990 metų 
sumažėjus kelių dangų tobulinimo, taisymo ir stiprinimo darbų ap
imtims, ėmė blogėti jų būklė, didėti duobėtumas ir vėžėtumas ir ma
žėti kelių dangos konstrukcijos stipris (pagal stiprio indeksą SNC). 
KDK stipris magistraliniuose ir krašto keliuose pradėjo didėti tik nuo 
2004 m. (Lietuvos automobilių... 2010).

Dauguma Lietuvos automobilių kelių buvo suprojektuota ir nu
tiesta tuo laikotarpiu, kai galiojo 10 t projektinė ašies apkrova. Todėl 
pastaraisiais metais, vykstant tarptautiniam tranzito krovinių eismui, 
kai nustatyta STP ašies apkrova sudaro 11–13 t, o kartais 15 t (Sunkių 
transporto... 2009), kelių danga ir ypač greitai važiuojančių transporto 
priemonių eismo sąlygos  mažina važiavimo saugumą ir patogumą 
(komfortiškumą), o kartais ir važiavimo greitį.

Kelių taisymo darbų kokybė dažnai būna nepakankama, o jų ap
imtis neatitinka poreikio, todėl kelių dangos būklė mažesnės svarbos 
(rajoniniuose) keliuose vis dar blogėja.

Svarbiausias automobilių kelių dangos eksploatacinis rodiklis yra 
lygumas (Petkevičius, Sivilevičius 2000). Kelių priežiūros vadovo I 
dalyje „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ nurodyta, kad ma
gistralinių kelių danga būna trijų priežiūros lygių: aukšto, vidutinio ir 
žemo. Šių kelių AB dangos lygumas (rodiklis IRI vienetais (m/km)) 
YIRI pagal priežiūros lygius suskirstytas taip (KPV PN-05): 

–  YIRI  ≤ 1,5 m/km – aukštas priežiūros lygis;
–  YIRI ≤ 2,0 m/km – vidutinis priežiūros lygis;     
–  YIRI ≤ 2,5 m/km – žemas priežiūros lygis.
Kai rodiklis YIRI > 2,5 m/km, magistralinių kelių AB dangos lygu

mas neatitinka priežiūros reikalavimų.
Esant įprastai (nekrizinei) šalies ekonominei padėčiai, automagis

tralių AB dangai taikomas aukštas priežiūros lygis.
2000–2006 m. išmatuotas magistralinių kelių AB dangos lygu

mas metams bėgant gerėjo: daugėjo ruožų, kurių YIRI < 2,5 m/km, ir 
mažėjo ruožų, kurių YIRI > 2,5 m/km (Macekainis 2006) (3.2 lentelė).
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3.2 lentelė. Magistralinių kelių AB dangos lygumo kitimas 2000–2006 m.

Metai
Automobilių kelių ruožų dalis (%) su dangos lygumu YIRI (m/km)

≤1,5 >1,5 – ≤2,0 >2,0 – ≤2,5 >2,5
2000 23,95 13,54 13,57 48,94
2002 29,50 13,30 13,32 43,88
2004 32,58 14,67 12,91 39,84
2006 38,99 14,80 10,74 35,47

Visų magistralinių kelių AB dangos lygumo vidutinis rodiklis su
mažėjo nuo YIRI = 2,60 m/km iki YIRI = 2,25 m/km, o automagistralių 
A1 ir A2 atitinkamai – nuo YIRI = 1,69 m/km iki YIRI = 1,36 m/km 
(A1) ir nuo YIRI = 1,59 m/km iki YIRI = 1,31 m/km (A2). Šių kelių 
asfalto dangos lygumas gerėjo išilgine kryptimi dėl dangos, kurių yra 
blogiausi lygumo rodikliai savalaikio (nepavėluoto) remonto.

Kelių būklė labai priklauso nuo jų plėtrai ir priežiūrai kiekvienais 
metais skiriamų investicijų. Tinkamo lygmens kelių būklę galima laiduo
ti, jei faktinės skiriamos lėšos nėra mažesnės už reikiamas. Deja, pastarai
siais metais pastebima didelė lėšų neatitiktis. Nuo 2009 metų mažėja ES 
fondų parama, o dėl to ir visas kelių sektoriaus finansavimas (3.15 pav.).

3.15 pav. Faktinis ir prognozuojamas kelių sektoriaus finansavimas 
2002−2013 m.
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Kelių tinklo ir infrastruktūros plėtra. Nustatant kelių plėtros 
kryptis 2006−2015 metams, įvertintas plėtros poreikis ir įgyvendi
nimo galimybės. Padidėjus eismo intensyvumui šiuo metu reikia re
konstruoti apie 40 % magistralinių ir krašto kelių. Kelių tinklo plėtros 
prioritetai ir priemonės nustatytos atsižvelgiant į Lietuvos tarptau
tinius įsipareigojimus ir įvertinus visuomenei teikiamą naudą. Ypač 
daug dėmesio skiriama esamoms automagistralėms išsaugoti ir plėsti.
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4. auTomobiLių keLių mazgai

4.1. automobilių kelių mazgų paskirtis ir klasifikacija

Automobilių kelių mazgai gali būti skirstomi į tris grupes:
Pirmojoje grupėje − persikirtimo mazgai (kai viename taške susi

kerta du ar daugiau kelių) (4.1 pav.);

4.1 pav. Persikirtimo mazgų schemos: mazgas, kai susikerta du keliai (a),  
mazgas, kai susikerta daugiau kaip du keliai (b)

Antroji grupė − prisišliejimo (prisijungimo) mazgai (4.2 pav.);

4.2 pav. Prisijungimo mazgo schema

Trečioji grupė − išsiskaidymo mazgai (4.3 pav.).

4.3 pav. Išsiskaidymo mazgų schemos: mazgas, kai kelias išsiskaido į du ke
lius (a), mazgas, kai iš pagrindinio kelio atsiskiria dvi arba daugiau atšakų (b)
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AO − didesnės reikšmės kelias, o prisišliejimo atveju − vienodos 
reikšmės. Išsiskaidymo mazguose gali būti daug kelių: ne tik AO, OB, 
OC, bet ir AO, OB, OC, OD ir daugiau. Šio tipo mazguose keliai pa
prastai susieina smailais kampais, o prisišliejimo (prisijungimo) maz
guose kampai būna bukesni.

Pagal lygių skaičių gali būti vieno lygio ir skirtingų lygių kelių 
mazgai.

Pagal susisiekimo priemonių eismo saugumą automobilių kelių 
mazgai skirstomi į 3 kategorijas: pirmoji kategorija − automobilių 
kelių mazgai, kuriuose susisiekimo priemonių srautai viename lygyje 
nesusikerta (skirtingo lygio automobilių kelių mazgai), antroji katego
rija − automobilių kelių mazgai, kuriuose srautai persikerta viename 
lygyje šalutinėse eismo kryptyse (kai kurie srautai persikerta skirtin
guose lygiuose, o dalis − viename lygyje), trečioji kategorija − auto
mobilių kelių mazgai, kuriuose srautai persikerta viename lygyje pa-
grindinėse eismo kryptyse − tai paprasčiausi vieno lygio automobilių 
kelių mazgai. Automobilių kelių mazgai vadinami sankryžomis.

4.2. Sankryžos ir automobilių eismo jose kitimas 

Sankryža − kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo vieta, 
įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, su
sijungimai arba atsišakojimai. Sankryžos − tai vietos, dėl kurių labai 
dažnai prarandama laiko, kadangi jose kinta automobilių eismas: 

– nukrypsta nuo eismo trajektorijos į dešinę pusę, 
– į kairę pusę, 

– išsiskiria, 
– išsiskiria keliomis kryptimis, 
– susilieja iš dešinės pusės, 
– iš kairės pusės, 
– susilieja iš abiejų pusių, 

– susilieja iš kelių juostų, 
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– persikerta iš dešinės pusės, 

– iš kairės pusės, 

– ta pačia kryptimi, 
– priešpriešine kryptimi.

Kelių tinklo taškai, kuriuose sąveikauja susisiekimo priemonių 
srautai, vadinami atsiskyrimo (nukrypimo), susiliejimo ir persikirtimo 
taškais, o bendru pavadinimu − tai konflikto taškai.

Konflikto taškų skaičius priklauso nuo eismo juostų skaičiaus ir 
nuo leistinos važiavimo krypties.

Susisiekimo mazgas vertinamas pagal konflikto taškų skaičių. 
Rekomenduojama nukrypimo (atsilenkimo, išsiskyrimo) taškus ver
tinti 1 balu, susiliejimo − 3 balais, persikirtimo − 5 balais. Tiksliau 
balus galima nustatyti ekspertinių tyrimų metodais. Bendras balas, 
apibūdinantis susisiekimo mazgą, nustatomas formule:

 m n n nn s pr= + +3 5 . (4.1)

Panagrinėję keturių krypčių sankryžą, joje iš viso rastume 32 konf
likto taškus: 16 persikirtimo ir po 8 nukrypimo ir susiliejimo (4.4 pav.).

Išnagrinėtuoju atveju (4.4 pav.) susisiekimo mazgo skaičiuojama
sis sudėtingumo rodiklis: 

 m = ⋅ + ⋅ + ⋅ =1 8 3 8 5 16 112  balų.

Pagal sudėtingumą sankryžas rekomenduojama vertinti taip:
m < 40 balų − paprasta sankryža;
m = 40−20 balų vidutinio sudėtingumo sankryža;
m = 80−150 balų − sudėtinga sankryža;
m > 150 balų − labai sudėtinga sankryža.
Kiekvienos sankryžos faktiškas pavojingumas vertinamas pagal 

joje įvykusių eismo įvykių statistinius duomenis. Šie duomenys nau
dojami priimant sprendimus apie susisiekimo mazgo tobulinimą ar 
rekonstrukciją.
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4.4 pav. Keturių krypčių sankryžos konflikto taškai:  
1− nukrypimo (išsiskyrimo); 2 − susiliejimo (prisišliejimo, prisijungimo;  

3 − persiskyrimo

Susisiekimo priemonių sąveika keliuose yra sudėtingas procesas 
ir konflikto taškai leidžia apytikriai spręsti apie susisiekimo mazgo su
dėtingumą. Projektuojant susisiekimo mazgus pagal eismo intensyvu
mą šiuose taškuose (kryptyse), įvertinami ne tik konflikto taškai, bet 
ir jų pavojingumas. Turi būti įvertinti ir kiti rodikliai: kelio profilis, 
dangos tipas ir būklė, matomumas, faktiniai važiavimo greičiai.

Sankryžos būna vieno ir skirtingo lygio.
Vieno lygio sankryžos − sankryža, kurioje keliai kerta vienas kitą 

viename lygyje.

4.3. vieno lygio sankryžos

Automobilių keliai kerta vienas kitą, šakojasi, jungiasi. Visos šios 
vietos vadinamos sankryžomis. Sankryžose formuojasi ir pasiskirsto 
įvairaus intensyvumo automobilių srautai, todėl jos yra labai svarbūs 
kelių tinklo elementai. Visose sankryžose, nors kai kuriose jų eismo 
intensyvumas ir nedidelis, eismo saugumo ir patogumo sąlygos, paly
ginti su sąlygomis, esančiomis kelio ruožuose tarp sankryžų, yra daug 
blogesnės. Dėl to sankryžas reikia projektuoti labai kruopščiai, nes 
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netobula sankryža gali būti daugelio avarijų ir nelaimingų atsitikimų 
priežastis. Kiekviena sankryža sudaro tam tikrą kliūtį eismui, todėl jas 
galima projektuoti tik tose vietose, kur tai būtina. Užsienio šalių pro
jektavimo normose nurodoma, kad automagistralėse sankryžos turėtų 
būti projektuojamos ne dažniau kaip kas 10 km, A I ir A II kategorijos 
keliuose – ne dažniau kaip kas 5 km, o A III kategorijos keliuose ne 
dažniau kaip kas 2 km. Vietinio eismo A IVv ir A Vv keliuose sankryžų 
skaičius neribojamas.

Privažiuodamas vieno lygio sankryžą, vairuotojas mažina važia
vimo greitį arba visai sustoja, praleisdamas kita kryptimi važiuojan
čias transporto priemones. Todėl kuo didesnis eismo intensyvumas 
sankryžoje, tuo didesni būna nuostoliai dėl transporto priemonių grei
čio sumažėjimo arba sustojimų, nes pailgėja krovinių gabenimo truk-
mė, blogiau naudojami automobiliai.

Pagal šiuolaikinius automobilių kelių ir sankryžų projektavimo 
metodus galima projektuoti tobulas sankryžas, per kurias visomis 
kryptimis nesustojant ir nemažinant greičio gali vykti labai intensyvus 
automobilių eismas. Kuo tobulesnė sankryža, tuo sudėtingesnė kons
trukcija, tuo aukštesnė įrengimo kaina. Todėl įrengti tokias tobulas 
sankryžas dažniausiai yra nerentabilu. Jos gali būti projektuojamos 
tik tada, kai tai būtinai reikalinga labai intensyvaus eismo poreikiams 
tenkinti. Jeigu eismo intensyvumas nedidelis, projektuojamos tokios 
sankryžos, kuriuose automobiliai neišvengiamai turi sustoti arba ma
žinti važiavimo greitį.

Sankryžų tipai pagal „Automobilių kelių projektavimo normų ir 
taisyklių“ PNT-K 95 reikalavimus nurodyti 4.1 lentelėje.

Užsienio šalyse vieno lygio sankryžos tipas nustatomas pagal 
specialius grafikus vertinant persikertančių kelių eismo intensyvumą. 
Vienas iš tokių grafikų parodytas 4.5 paveiksle.

Skirtingo lygio sankryžas automagistralėse, A I ir A II kategorijų 
keliuose reikia taip projektuoti, kad į kairę sukančių automobilių srau
tai nekirstų tiesiai važiuojančių automobilių srauto. Kai prie A I ir A II 
kategorijų kelių prisijungia A III kategorijos keliai, tai galima projek
tuoti vieno lygio įvažą, tačiau šis sprendinys turi būti motyvuojamas 
kruopščiais techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
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4.1 lentelė. Sankryžos tipo atitiktis kelio kategorijai

Sankryžos tipas Kelio kategorija
Skirtingo lygio AM

Skirtingo (vieno) lygio A I, B I
Vieno (skirtingo) lygio A II, B II

Vieno lygio
A III, A IV, A V
B III, B IV, A Iv…A IIIv

C II, C III, C IV

Lentelėje įrašai skliausteliuose nurodo tik išimtiniais atvejais 
naudotiną sankryžos tipą.

4.5 pav. Grafikas vieno lygio sankryžos tipui nustatyti:  
N1 – eismo intensyvumas pagrindiniame kelyje; N2 – eismo intensyvumas 

antraeiliame kelyje; 1 – paprastoji sankryža; 2 – sankryža  
su nukreipiančiomis salelėmis žemesnės kategorijos kelyje; 3 – sankryža  

su greičio šliuzais ir nukreipiančiomis salelėmis abiejuose keliuose;  
4 – šviesoforais reguliuojama arba skirtingo lygio sankryža

Per automagistrales ir A I kategorijos kelius pėsčiųjų perėjos 
visada turi būti projektuojamos tik skirtingo lygio. Jos gali būti tiek 
požeminės, tiek antžeminės. Per A I kategorijos kelius pėstieji skir
tingu lygiu turi būti praleisti tais atvejais, kai pėsčiųjų eismo inten
syvumas būna didesnis kaip 100 asm./h, o per A II kategorijos ke
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lius – 250 asm./h. Tokių perėjų vietose turi būti numatyti ir atitinkami 
atitvarai pėsčiųjų eismui reguliuoti.

Visos sankryžos turi būti projektuojamos besikertančių kelių tie
siuose ruožuose. Prieigose prie sankryžų matomumo ruože besiker
tančių kelių išilginis nuolydis turi būti mažesnis kaip 4 %.

Kad iš šoninių kelių ar įvažų, kuriuose nėra tvirtos dangos, važiuo
jančios transporto priemonės ant pagrindinių kelių dangos neužneštų 
purvo, reikalaujama, kad visose įvažose ir prieigose būtų įrengta tvirta 
danga, esanti tam tikru atstumu nuo pagrindinio kelio (4.2 lentelė).

4.2 lentelė. Įvažų ir prieigų su tvirta danga ruožų ilgis

Kelio kategorija
Tvirta danga padengiamų įvažų ruožai, m

į žinybinius 
kelius

į ūkio objektų 
kiemus

į lauko kelius ir 
sodybas

A I ... A III 50 iki 30 iki 20
A IV, AV, B I ... B IV 25 iki 20 iki 15

C II ... C IV 18 Iki 12 iki 8

Vieno lygio sankryžose yra labai daug konfliktinių taškų, ku
riuose automobilių srautai kerta vienas kitą, susijungia ar šakojasi. 
Pavyzdžiui, kai dviejų eismo juostų keliai kerta vienas kitą, yra net 32 
tokie konfliktiniai taškai (4.4 pav.). Kadangi nedideliame sankryžos 
plote susidaro daug konfliktinių taškų, tai padidėja avarijų tikimybė. 
Todėl projektuojant vieno lygio sankryžas, reikia naudoti visas gali
mas priemones sankryžų avaringumui mažinti. 

Vieno lygio sankryžos turi būti projektuojamos taip, kad vairuoto
jai, privažiuojantys sankryžą, suprastų jos schemą iš pirmo žvilgsnio. 
Privažiavusiam sankryžą vairuotojui galima leisti vienu metu pasirinkti 
ne daugiau kaip dvi važiavimo kryptis. Bet kuri kliūtis kelio važiuoja
mojoje dalyje turi būti apvažiuojama tik iš dešiniojo šios kliūties šono.

Sankryžos zonoje turi būti gerai matomas projektinis sankryžos 
centras iš abiejų besikertančių kelių. Kartu sankryžas reikia taip pro
jektuoti, kad būtų pakankamas šoninis matomumas – tai būtina eismo 
saugumo sąlyga nereguliuojamo eismo sankryžose. Tariama, kad an
traeiliame kelyje vairuotojas sustoja per 10 m, o pradeda važiuoti per 
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3 m nuo pagrindinio kelio briaunos (4.6 pav.). Matomumo lauko kraš
tinės L ilgis aukštesnės kategorijos kelio būna didesnis ir jis mažėja 
mažėjant važiavimo greičiui v85.

Visas vieno lygio sankryžas galima skirti į paprastojo kontūro san
kryžas, sankryžas su paplatinta važiuojamąja dalimi, sankryžas su nu
kreipiančiosiomis salelėmis, žiedo, perstumtąsias ir kombinuotąsias.

4.6 pav. Vieno lygio sankryžos šoninio matomumo schema:  
1 – matomumas pradedant važiuoti; 2 – matomumas artėjant prie sankryžos; 

L – pagrindinio kelio matomumo lauko kraštinės ilgis

Kai eismo intensyvumas didesnis, projektuojamos sankryžos su 
paplatinta važiuojamąja dalimi (4.7 pav.). Paplatinus sankryžos zo
noje važiuojamąją dalį, padidėja jos laidumas ir eismo saugumas. 
Platinama gali būti tik pagrindinio kelio arba abiejų besikertančių ke
lių važiuojamoji dalis. Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje platina
ma, pridedant po vieną papildomą eismo juostą iš abiejų sankryžos 
pusių. Papildomos eismo juostos skiriamos automobiliams, 

4.7 pav. Vieno lygio sankryža su pagrindinio kelio  
paplatinta važiuojamąja dalimi
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4.7 pav. vieno lygio sankryža su pagrindinio kelio paplatinta 
važiuojamąją dalimi skirta sukantiesiems į dešinę arba baigiantiesiems 
posūkį. Šiose juostose automobiliai, netrikdydami tiesiai važiuojančių 
automobilių srauto, gali sumažinti arba padidinti greitį, o jeigu reikia, 
ir visiškai sustoti.

Norint šiek tiek išskirstyti ir sureguliuoti automobilių eismą ir 
padaryti jį saugesnį, kai kada sankryžose įrengiamos nukreipiančio
sios salelės. Šios salelės gali būti įvairių formų ir matmenų. Įrengus 
antraeilio kelio ašyje aptakią lašo formos salelę, padidėja į dešinę 
sukančių automobilių trajektorijos spindulys ir išryškėja į kairę su
kančių automobilių kelias. Nuo šio kelio automobiliai gali nukrypti 
tik labai nedaug, todėl, įrengus šias saleles, darosi paprastesnė san
kryžos schema.

Centrinę antraeilio kelio salelę reikia įrengti truputį į kairę kelio 
ašies atžvilgiu. Dėl to iš pagrindinio kelio į kairę sukantiems auto
mobiliams būna geresnės važiavimo sąlygos. Daromos ir trikampės 
salelės eismo srautams pagrindiniame kelyje paskirstyti. Salelių ma
tmenys parenkami atsižvelgiant į sankryžos schemą (4.8 pav.).

Kartais A II ir A III kategorijų keliuose norima sudaryti geresnes 
važiavimo ir eismo saugumo sąlygas automobiliams, iš pagrindinio 
kelio sukantiems į kairę. Dėl to išskiriamos papildomos eismo juos
tos, kuriose į kairę sukantys automobiliai mažina važiavimo greitį ar 
visiškai sustoja, o laukdami patogaus posūkio momento dengiami spe
cialios salelės (4.9 pav.). Tokios sankryžos vadinamos kanalizuotomis. 
Salelių pločio didinimas turi būti ne staigesnis kaip 1:25.

Perstumtoji kelių sankryža, kurioje yra viena nuo kitos nutolusios 
įvažos, įrengiama labai smailios kelių sankryžos vietoje (4.10 pav.). 
Šioje sankryžoje gali būti įrengtos nukreipiančiosios salelės geres
nėms važiavimo sąlygoms į kairę sukantiems automobiliams sudaryti. 
Atstumas tarp prisijungiančių kelių turi būti toks, kad į kairę sukantys 
automobiliai galėtų saugiai persirikiuoti ir sustoti.
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4.8 pav. Kanalizuotos vieno lygio sankryžos schema: 1 – lašo formos  
salelė; 2 – trikampė salelė; 3 – važiuojamosios dalies ženklinimo linija;  

4 – papildoma juosta posūkio į kairę laukiantiems automobiliams;  
5 – saugos salelė, dengianti posūkio į kairę laukiančius automobilius

4.9 pav. Lašo ir trikampio formos salelių žymėjimo schema:  
1 – iškilusi salelė; 2 – dangos paviršiaus ženklinimas dažais
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4.10 pav. Perstumtosios vieno lygio sankryžos  
su nukreipiančiomis ir saugos salelėmis schema

4.4. Žiedinio tipo vieno lygio sankryžos

Saugiausia vieno lygio sankryža yra žiedinio tipo sankryža. 
Tokios sankryžos centre daroma ganėtinai didelio skersmens centrinė 
salelė, kurią ir apjuosia kelio žiedas. Tokioje žiedinėje sankryžoje au
tomobiliai tik išvažiuoja iš bendro srauto, persirikiuoja ir vėl įvažiuoja 
į naująjį srautą. Visomis kryptimis važiuojančios transporto priemo
nės apjuosia sankryžos centre esančią salelę. Centrinės salelės skers
muo parenkamas toks, kad aplink ją būtų galima važiuoti pakankamai 
greitai. Apytikriai šis skersmuo nustatomas taip:

 D n S
m

=
×
×π

, (4.1)

čia D – salelės skersmuo, m; n – sankryžoje susijungiančių kelių skai
čius; S – susijungti keliams ir automobiliui persirikiuoti reikalingo 
kelio ilgis, m.
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4.11 pav. Žiedinė sankryža su gėlėmis apsodinta centrine salele

Automobiliai žiedu važiuoja palyginti negreitai. Tai yra vienas 
žiedinės sankryžos trūkumų, bet kartu ir privalumų, mažinančių au
tomobilių susidūrimo tikimybę. Žiedinių sankryžų salelės skersmuo 
būna nuo 30 iki 200 m. Išimtiniais atvejais jų žiedo skersmuo gali būti 
nedaug didesnis už 10 m.

Žiedinės sankryžos trūkumas dar ir tas, kad sukančios į kairę 
transporto priemonės turi važiuoti labai ilgą kelią. Tačiau šiuo žiedu 
transporto priemonės važiuoja tik viena kryptimi (prieš laikrodžio ro
dyklę), todėl eismas tvarkingas ir saugus (4.12 pav.).

Iki šiol Lietuvoje užmiesčio keliuose žiedinės sankryžos buvo 
projektuojamos retai. Jos kiek dažniau projektuojamos tik miestuose 
ir priemiesčio zonose. Tuo tarpu Vakarų šalyse, ypač Anglijoje, jos la
bai paplitusios. Pastaruoju metu požiūris į jas kiek pasikeitė, todėl jos 
pradėtos projektuoti įvairių kategorijų automobilių keliuose. Kartais jos 
projektuojamos kaip pirmasis etapas, sankryžas įrengiant stadijomis. 
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4.12 pav. Žiedinės sankryžos tipai: a – apvalios formos žiedas;  
b – ištęstos formos žiedas; 1 – centinė salelė; 2 – salelės susijungiančiuose 

keliuose; 3 – konfliktiniai taškai persirikiavimo zonoje

Žiedinės sankryžos parametrai priklauso nuo eismo intensyvumo 
susikertančiuose keliuose. Pastaruoju metu aukštų kategorijų keliuose 
rekomenduojama daryti mažesnio kaip 25 m skersmens centrinę sa
lelę ir didinti eismo juostų skaičių žiede ir susijungiančiuose keliuo
se. Tačiau, jeigu suminis eismo intensyvumas sankryžoje yra 5000 … 
9000 automobilių per parą, rekomenduojama daryti vidutinio dydžio 
saleles (D = 35 … 60 m). Jeigu sankryžoje kertasi penki keliai, tai 
reikia projektuoti daug didesnio skersmens centrinę salelę.

Kai susijungiančių su sankryža kelių eismo intensyvumas labai ski
riasi (daugiau kaip 3 kartus), tai galima projektuoti ištęstos formos centri
nę salelę, taip pagerinant eismo sąlygas didesnio intensyvumo keliuose.

Trišalė (1 schema) sankryža turi 9 taškus, kuriuose gali įvykti ava
rijos (4.13 pav.). Tokioje pačioje, bet žiedinėje sankryžoje yra tik 6 ga
limi avarijos taškai. Keturšalėje sankryžoje – skaičiai dar įspūdingesni. 
Paprasta, nesvarbu, šviesoforais ar ženklais reguliuojama, keturšalė 
sankryža (2 schema) turi net 32 taškus, kuriuose gali įvykti avarijos. 
Tačiau važiuodami tokia pačia keturšale, bet jau modernia žiedine san
kryža vairuotojai gali susidurti tik aštuoniose vietose.

Nuo 1998 m. Lietuvoje automobilių kelių direkcija (LAKD) šalyje 
iš viso jau įrengė 27 modernius žiedus. Šie žiedai buvo įrengti avarin
giausiose vietose. Įvykių analizė parodė, kad jose avaringumas iš tiesų 
sumažėjo 95 procentais. Kitaip tariant, kol nebuvo žiedinių sankryžų, per 
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ketverius metus tose vietose įvykdavo vidutiniškai apie 3–5 įskaitinius 
eismo įvykius, o jas įrengus avarijos tas vietas aplenkdavo. Tik dviejuose 
žieduose nutiko trys eismo įvykiai, kai neatidūs vairuotojai tiesiog perlė
kė per žiedo vidurį. Tiesa, jų metu niekas nežuvo, tik susižeidė.

Siekdama ir toliau gerinti eismo saugumą, Lietuvos automobilių 
kelių direkcija visoje šalyje ruošiasi įrengti dar 40 modernių žiedi
nių sankryžų. Pirmosios penkiolika pašėlusius vairuotojus jau turėtų 
drausminti iki 2013 m.

Kaip stipriai buvome atsilikę nuo vakariečių, galėtų pailiustruoti ir 
tas faktas, kad modernios žiedinės sankryžos visoje Europoje pradėtos 
tiesti dar apie 1960 m. Vieni pirmųjų tai daryti pradėjo anglai ir netrukus 
geras pavyzdys paplito po visą pasaulį. Mūsų šalies vairuotojai tikriau
siai labai nustebtų išgirdę, kad Olandijoje, kuri pagal plotą mažesnė nei 
Lietuva, įrengta beveik 4000 žiedų. Akivaizdu, kad gerinant eismo sau
gumą Lietuvoje dar tikrai yra ką nuveikti. Juo labiau, kad modernios 
žiedinės sankryžos daugeliui vairuotojų gali išgydyti žiedų baimę.

4.13 pav. Transporto priemonių susidūrimų taškų palyginimas vienos eismo 
juostos paprastose ir žiedinėse sankryžose
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Keturšalėje vienos eismo juostos žiedinėje sankryžoje yra 75 % 
mažiau transporto priemonių susidūrimo taškų, lyginant su paprasta 
sankryža. Jose taip pat yra mažiau transporto priemonių susidūrimo 
taškų ir su pėsčiaisiais (4.14 ir 4.15 pav.).

4.14 pav. Transporto priemonių ir pėsčiųjų susidūrimų taškai

4.15 pav. Transporto priemonių ir pėsčiųjų susidūrimų taškai  
žiedinėse sankryžose

Žiedinėse sankryžose pėstiesiems aiškiau, iš kurios pusės gali pa
sirodyti transporto priemonė.
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4.5. Skirtingo lygio standartizuotos ir individualių schemų  
automobilių kelių sankryžos

Sankirta – automobilių kelių susikirtimas skirtinguose lygiuose be 
jungiamųjų kelių arba automobilių kelio susikirtimas su geležinkeliu.

Skirtingo lygio sankryža – inžinerinis statinys nenutrūkstamam 
eismui įvairiomis kryptimis organizuoti; jungiamieji sankryžos keliai 
su šalutiniais žemesnių kategorijų keliais gali kirstis viename lygyje.

Skirtingo lygio sankryžas galima ir reikia projektuoti tik ten, kur 
vyksta labai intensyvus eismas.

Skirtingo lygio sankryžos formuojamos atsižvelgiant į šiuos 
principus: saugumą, pralaidumą, sankryžos padėtį ir eismo režimą. 
Sankryžų projektai rengiami remiantis duomenimis apie: dabartines 
ir būsimas sankryžos funkcijas, gretimas sankryžas, perspektyvinį 
eismo srautų intensyvumą, vietovę (topografinė nuotrauka, gruntinės 
ir geologinės sąlygos, landšafto ypatumai, aplinkos apsauga, eismo 
reguliavimas statybos metu).

Laiduojant eismo saugumą, skirtingo lygio sankryža kiekvienoje 
jos zonoje turi būti tinkamu laiku pastebima, apžvelgiama ir supran
tama. Jei  šie reikalavimai netenkinami, reikia ieškoti kompromiso, 
pirmiausia atsižvelgiant į eismo saugumą.

Tiesioginio eismo juostos pralaidumas yra apie 1800 aut./h. 
Sankryžos jungiamųjų kelių nuovažas paprastai reikia išdėstyti prieš 
įvažas tiesioginio eismo krypties atžvilgiu. Jei sąlygos leidžia, trans
porto priemonės turi persirikiuoti šalia tiesioginio eismo juostų. Kai 
įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių eismo intensyvumas vir
šija juostos pralaidumą, būtina padidinti juostų skaičių.

Skirtingo lygio sankryžose vienas iš besikertančių kelių nutiesia
mas viaduku virš kito. Dažniausiai tai būna mažesnio eismo intensy
vumo kelias, tačiau pasitaiko ir kitų sprendinių, kuriuos lemia vieto
vės reljefas. Kai nutiesiami keliai skirtingame lygyje, tai abiejų kelių 
eismas tiesia kryptimi gali netrukdomai vykti nemažinant važiavimo 
greičio, nes sukantieji į kairę ar dešinę automobiliai eismui nesudaro 
kliūčių.
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Skirtingo lygio sankryžose į dešinę sukančios transporto prie
monės važiuoja specialiomis nuovažomis po truputį mažindamos 
važiavimo greitį. Kai kurie trukdymai gali kilti tik tose vietose, kur 
baigiančios posūkį transporto priemonės įsilieja į tiesia kryptimi vyks
tantį srautą. Pagrindinis sunkumas, sudarant skirtingo lygio sankryžos 
schemą – organizuoti į kairę sukančių automobilių eismą. Šiam klau
simui spręsti iš esmės ir sudaromos įvairios skirtingo lygio sankryžų 
schemos, taip pat atsižvelgiant į kelių eismo intensyvumą, sudėtį ir 
vietos sąlygas. 4.16 paveiksle parodytos dažniausiai pasitaikančios 
automobilių, sukančių į kairę, eismo trajektorijos. Dažniausiai jomis 
ir vadovaujamasi sudarant įvairias projektuojamų sankryžų schemas 
(Бабков 1983).

4.16 pav. Automobilių trajektorijos, sukant į kairę  
skirtingo lygio sankryžose: a – pasisukant 270° kampu pravažiavus viaduką; 

b – važiuojant eismą paskirstančiuoju žiedu; c – važiuojant specialia  
į kairę sukantiems automobiliams skirtąja nuovaža

Parenkant sankryžos formą reikia vadovautis šiais reikalavimais:
–  eismo srautų susikirtimai neleidžiami AM, AI ir AII kategorijų 

keliuose;
–  AM, AI kategorijų keliuose nuovažos turi būti prieš įvažas, prie de

šiniosios tiesioginio eismo juostos (važiavimo krypties atžvilgiu);
–  persirikiavimo juostas reikia projektuoti pagal joms keliamus 

specialius reikalavimus;
–  reikia atsižvelgti į galimus laikinus eismo intensyvumo pakitimus;
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–  projektuojant sankryžą reikia kartu išdėstyti kelio ženklus ir 
numatyti dangos ženklinimą, nes jie gali turėti didelės įtakos 
sankryžos formai.

Skirtingo lygio standartizuotos sankryžos (PNT-K 95) būna triša-
lės (trimito ir kriaušės formos, trikampio formos) ir keturšalės (dobilo 
lapo formos, pusės dobilo lapo formos, patobulintos dobilo lapo for
mos sankryžos su sklandžiomis, pusiau tiesioginėmis kairiųjų posūkių 
trasomis, rombo formos) (4.17 pav.).

Šiuolaikiniuose automobilių keliuose labiausiai paplitusi yra dobi-
lo lapo tipo sankryža (4.18 pav.). Ji vadinama klasikine, nes jau seniai 
pagal ją projektuojamos skirtingo lygio sankryžos. Pirmą kartą tokia 
sankryža buvo įrengta 1928 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Dobilo lapo tipo sankryžoje kiekvienai važiavimo krypčiai numatyti 
atskiri keliai. Transporto priemonės, sukančios į kairę, važiuoja pasa-
gos formos sankryžos ruožu, o sukančios į dešinę – tam tikros formos 
paprastesniais sujungimo keliais. Todėl automobilių srautai nesikerta, 
o važiuojančių žemesnių kategorijų keliais – kertasi. Tokias sankryžas 
patartina daryti ten, kur nedaug transporto priemonių suka į vieną ar 
kitą pusę. Jeigu numatoma, kad tokiose sankryžose nemažai transporto 
priemonių suks į dešinę, gali būti projektuojamos kiek pagerintos aštuo
niukės ar pusės dobilo lapo tipo sankryžos.

Dviejų automagistralių skirtingo lygio sankryža gali būti pro
jektuojama ir pagal žiedinę schemą (4.19 pav.). Tokio tipo sankryža 
projektuojama tada, kai daug transporto priemonių suka į kairę. Jos 
trūkumas tas, kad sankryžoje reikia pastatyti penkis viadukus.

Automagistralės ir žemesnės kategorijos kelio sankryža gali būti 
daroma ir pagal suprastintą žiedinę schemą. Tokiai sankryžai reikia tik 
dviejų viadukų. Į šio tipo sankryžą galima žiūrėti kaip į perspektyvoje 
planuojamos įrengti pilnos žiedinės sankryžos pirmąjį etapą.
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4.17 pav. Pagrindinės skirtingo lygio sankryžų schemos: a – trišalė trimito formos 
kairioji (1 variantas) ir dešinioji (II variantas); b – trišalė kriaušės formos; c – trišalė 

trikampio formos; d – keturšalė dobilo lapo formos; e, f – keturšalė dobilo lapo formos 
su sklandžiomis, pusiau tiesioginėmis kairiųjų posūkių trasomis; g – keturšalė Maltos 
kryžiaus formos su centriniu 4 lygių viaduku; h – keturšalė pusės dobilo lapo formos  

su dviejuose kvadratuose išdėstytais jungiamaisiais keliais (I variantas – tipinė,  
II variantas – jungiamieji keliai ištęsti išilgai šalutinio kelio): k – keturšalė rombo formos
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4.18 pav. Skirtingo lygio dobilo lapo tipo sankryžų schemos:  
a – pilno dobilo lapo tipo sankryža; b – pusės dobilo lapo tipo sankryža;  
c – aštuoniukės tipo sankryža; d – patobulinta aštuoniukės tipo sankryža

Žiedinės taip pat yra patobulinto žiedo ir turbinos sankryžos. 
Pastarosios žiedas susideda tarytum iš trijų dalių. Šių sankryžų svar
biausias privalumas tas, kad visoje sankryžoje yra tik du kelių lygiai, 
o trūkumas – į kairę sukančios transporto priemonės įsilieja į deši
niosioms įvažoms skirtus kelius iš kairės. Tokios sankryžos laidumas 
labai didelis. Stebėjimai parodė, kad Čikagoje (JAV) įrengta tokio tipo 
sankryža važiuoja iki vieno milijono automobilių per parą. 4.20 pa
veiksle parodyta skirtingo lygio linijinė sankryža gali būti projektuo
jama ten, kur keliai kerta vienas kitą labai smailiu kampu.

Kai automagistralėse yra ryškios viena ar kelios važiavimo kryp
tys, kuriomis didelių srautų automobiliai suka į kairę, daromos spe
cialios sankryžos, kuriose į kairę sukančioms transporto priemonėms 
sudaromos palankesnės eismo sąlygos (4.21 pav.). Šio tipo tobuliau
sios yra trijų ir keturių lygių sankryžos. Pagrindinis jų trūkumas – šios 
sankryžos yra labai aukštos (pavyzdžiui, keturių lygių sankryžoje au



96

tomobiliai kartais turi pakilti net apie 20 m aukščiau žemiausio lygio). 
Tačiau tokių sankryžų laidumas yra labai didelis.

4.19 pav. Žiedinių skirtingo lygio sankryžų schemos: a – pilnas žiedas; 
b – supaprastintas žiedas; c – patobulintas žiedas; d – turbininė sankryža

4.20 pav. Skirtingo lygio linijinės sankryžos schema

Panašiai projektuojamos ir skirtingo lygio sankryžos, kai prie au-
tomagistralės prisijungia kita tokia pat automagistralė arba žemesnės 
kategorijos kelias (4.22 pav.). Dažniausiai taikoma triūbos tipo skir
tingo lygio prisijungimo schema, sudaryta naudojant pilno ir nepilno 
dobilo lapo tipo sankryžos elementus. Tokio tipo sankryžas patartina 
projektuoti tada, kai ateityje jas numatoma plėsti. Jeigu sankryžą nu
matoma rekonstruoti dar negreit, tai geriau taikyti dvigubo dobilo lapo 
tipo prisijungimo schemą.
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4.21 pav. Skirtingo lygio sankryžos, kuriose sudarytos geresnės  
važiavimo sąlygos sukančioms į kairę transporto priemonėms:  

a – pagerinto dobilo lapo; b – kriaušės; c – trijų lygių; d – keturių lygių

Žiedinio pisijungimo schemą racionalu taikyti tada, kai prisijun
giantį kelią numatoma rekonstruoti, bet į ne aukštesnės kaip A II kate
gorijos kelią, ir per sankryžą jį nutiesti tolyn.

Kriaušės pavidalo prisijungimo schema rekomenduotina tada, kai 
prie automagistralės prisijungia aukštos kategorijos kelias arba kita 
automagistralė. Šios schemos sankryžoje, lyginant su kitomis, sudaro
mos palankesnės eismo sąlygos prisijungiančio kelio ir automagistra
lės eismo srautams, sukantiems i kairę.
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4.22 pav. Skirtingo lygio prisijungimo ir atsišakojimo schemos: a – triūbos 
tipo; b – dvigubo lapo tipo; c – žiedinė; d – kriaušės tipo; e – trikampė

Trikampė kelių sankryža projektuojama tose vietose, kur smailu 
kampu prisijungia automagistralė ar A I ... A III kategorijų keliai, ir kai 
nenumatoma, kad šie keliai ateityje kirs vienas kitą

Čia pateiktos tik kelios skirtingo lygio sankryžų ir prisijungimo 
schemos. Jų yra labai daug, tačiau visos jos panašios tuo, kad jose tai
komi kai kurie jau minėtų sankryžų elementai. Labai svarbu tuos ele
mentus racionaliai derinti, kad sankryža būtų patogu ir saugu važiuoti.
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4.23 pav. Sargėnų sankryžos, jungiančios Vilniaus, Kauno, Marijampolės, 
Klaipėdos ir Sargėnų krypčių kelius, nuotrauka

Kai sudėtinga reljefo ir transporto srautų situacija, sankryžos daž
nai projektuojamos taikant individualią schemą. 4.23 paveiksle paro
dyta Vilniaus–Klaipėdos automagistralės Sargėnų sankryžos, jungian
čios Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos ir Sargėnų krypčių 
kelius, nuotrauka, o 4.24 pav. – šios sankryžos schema. Iš kitų pagal 
individualią schemą projektuotų skirtingo lygio sankryžų paminėtinos 
Kryžkalnio, Klaipėdos ir Palangos sankryžos.
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4.24 pav. Sargėnų sankryžos schema



101

Darant skirtingo lygio sankryžas, iš visų kairiųjų posūkių nuo
važų pagrindinis kelias kairėje turi būti matomas ne mažiau kaip per 
110–120 m. Toks matomumas padidina eismo saugumą, nes automo
bilio vairuotojas gali pasirinkti tinkamą momentą įsilieti į tiesiai va
žiuojančių transporto priemonių srautą.

4.25 pav. Jakų skirtingų lygių žiedinės sankryžos: a – schema;  
b – statomo viaduko Palanga–Kaunas jungties nuotrauka
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Baigiama rekonstruoti prie Klaipėdos esanti Jakų žiedinė san
kryža (4.25 pav.). Jakų žiedine sankryža per parą nuvažiuoja apie 
25 tūkst. automobilių. Sankryžos žiedo skersmuo yra 300 m. Į sankry
žą įsilieja net 6 keliai: Kaunas–Klaipėda, Klaipėda–Liepoja, Kaunas–
Jurbarkas–Klaipėda, Jakai–Dovilai, Klaipėdos miesto Tilžės gatvė ir 
Klaipėda–Kaunas.

Estakados Kaunas–Klaipėda aukštis nuo žemės paviršiaus 8 metrai, 
o Palanga–Kaunas – 14 metrų. Statant estakadą įrengti 846 poliai, tam su
naudota 2300 m3 betono ir 220 t armatūros gaminių. Pamatams įrengti dar 
sunaudota 3300 m3 betono ir 100 t armatūros gaminių, 180 m3 medienos 
klojinių klojiniams. Sankryžoje paklota 41 460 m2 asfaltbetonio danga.

Atlikus Jakų žiedinės sankryžos rekonstravimo darbus, bus patobu
linta kelių, jungiančių visos Europos transporto koridorius, infrastruktūra 
ir gauta tokia nauda: pagerintas Lietuvos Respublikos, kaip tranzitinės 
valstybės įvaizdis; pagerintos automobilių eismo sąlygos, ypač vasaros 
metu; sumažintas neigiamas poveikis aplinkai; padidės saugumas; page
rintos verslo sąlygos Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje ir pajūrio 
regione; sumažintos transporto priemonių eksploatacinės išlaidos.

4.26 pav. Vilniaus pietinio aplinkkelio trijų lygių žiedinė sankryža
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4.27 pav. S. Buteliausko sankryžos schema

Kad žiedinėje skirtingo lygio sankryžoje nebūtų konflikto taškų, 
išradėjas S. Buteliauskas pasiūlė originalų sprendimą (4.27 pav.), ku
ris iki šiol dar nebuvo panaudotas praktikoje. Ji, be pagrindinio priva
lumo (saugumas), turi ir kai kurių trūkumų: reikia net 4 viadukų. Jie 
jungiami grunto pylimais arba estakadomis.

4.6. nuovažos į ūkio objektus, sodybas, žemės  
ūkio paskirties teritorijas, transporto aptarnavimo ir eismo 

dalyviams skirtų paslaugų objektus

Nuovažos nuo valstybinės reikšmės automobilių kelių gali būti 
įrengiamos tik tada, kai nėra kitų techninių ir teisinių patekimo (įva
žiavimo ir išvažiavimo) būdų į šalia kelio esančius ar planuojamus 
objektus.

Magistraliniuose AM ir I kategorijos keliuose sankryžos ir nuova
žos kiekvienoje kelio pusėje gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 
5000 metrų. Nuovažos šių kategorijų magistraliniuose keliuose turi 
būti su dešiniojo posūkio lėtėjimo ir greitėjimo juostomis.

Greitėjimo juosta – papildoma eismo juosta prie sankryžos arba 
prie eismo dalyvių paslaugų statinio, skirta važiuojančiam automobi
liui įsilieti į tiesioginio eismo juostą.
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Lėtėjimo juosta – papildoma sankryžos prieigose arba prie eismo 
dalyvių paslaugų statinio eismo juosta, kurioje sukantys automobiliai 
mažina važiavimo greitį arba visiškai sustoja.

Nuovaža – nuvažiavimo nuo kelio į šalia esančias teritorijas ar 
objektus vieta.

Apsisukimas – apsisukimo skiriamojoje juostoje vieta kartu su 
papildoma kairiojo posūkio eismo juosta.

Kartais (anksčiau) greitėjimo ir lėtėjimo juostos (GLJ) vadinamos 
greičių šliuzais, PNT-K 95 jos vadinamos persirikiavimo juostomis.

Automagistralėse, taip pat ir A I...A III kategorijų keliuose au
tomobilių, išvažiuojančių iš pagrindinio kelio arba įvažiuojančių į jį, 
eismo saugumui ir patogumui užtikrinti daromos GLJ. Jos turi būti 
projektuojamos ir tose vietose, kur automobiliai važiuodami keliu turi 
mažinti ar didinti greitį arba visiškai sustoti. Automagistralėse ir A I 
kategorijos keliuose GLJ projektuojamos, jeigu manevrą atlieka dau-
giau kaip 50 automobilių, o A II ir A III kategorijų keliuose, – 200 
automobilių. Automagistralių A I...A III kategorijų kelių skirtingo ly-
gio sankryžose GLJ turi būti daromos nepaisant eismo intensyvumo. 
Automagistralėse ir A I...A IV kategorijų keliuose GLJ projektuojamos 
prie autobusų stotelių, prie gražaus reginio ir kitų panašių vietų, ties 
kuriomis reikia sustoti.

Greitėjimo ir lėtėjimo juostoje (GLJ) automobilio važiavimo grei
tis kinta nuo greičio pagrindiniame kelyje iki greičio nuovažose arba 
atvirkščiai. Vairuotojas, privažiuodamas prie stotelių ar kitų panašių 
vietų, greitėjimo juostos ruože stabdo automobilį, iki jis visiškai susto
ja, arba greitėja pradėjęs važiuoti. Kitaip tariant, automobilis, įvažiuo
damas į GLJ arba išvažiuodamas iš jos į pagrindinį kelią, važiuoja tokiu 
pat greičiu, kokiu važiuoja automobiliai pagrindiniu keliu. Vadinasi, 
naudodamiesi GLJ, besiruošiantieji manevrui automobiliai iš tiesiai va
žiuojančių automobilių srauto arba įvažiuoja į jį netrukdydami tiesiai 
važiuojantiems automobiliams, nes tuo metu visi automobiliai važiuoja 
vienodu greičiu. Įrengus GLJ, važiavimas tampa saugesnis ir patoges
nis, didėja sankryžos laidumas.

GLJ schemos parodytos 4.28 paveiksle.
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4.28 pav. Lėtėjimo ir greitėjimo juostų schemos: a  – stabdymo (lėtėjimo);  
b  – greitėjimo; L g  ir Ls – greitėjimo ir stabdymo zonos; L i  – įsiliejimo zo

nos ilgis; L l j  ir L g j  – lėtėjimo ir greitėjimo juostos ilgis

Persirikiavimo arba GLJ sankryžų ir įsiliejimo vietose, taip pat 
automagistralių ir A  I ... A  I I I  kategorijų keliuose įrengtose auto-
busų stotelėse po 20 m  nuo jų centro į abu šonus nuo važiuojamosios 
dalies eismo juostas reikia atskirti. Automagistralėse, A  I  i r  A  I I 
kategorijų keliuose jos atskiriamos ant dangos baltais dažais dažant 
0,75 m  pločio ištisą liniją, o A  I I I  kategorijos keliuose dažoma 
linija turi būti ne siauresnė kaip 0,50 m.

Persirikiavimo juostos (GLJ) ilgis gali būti apskaičiuojamas taip:

 L v v
ap =

−1 2
2

26
, m; (4.2)

čia v1 – važiavimo greitis pradedant stabdyti, m/s; v2 – važiavimo grei
tis stabdymo pabaigoje, m /s; a – automobilio pagreitis (automobilį 
stabdant a = 1,75–2,5 m/s2, automobiliui greitėjant a = 0,8–1,2 m/s2). 
Todėl greitėjimo juosta 2,1–2,2 karto ilgesnė už lėtėjimo juostą.

Persirikiavimo juostos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 300 m. 
Šalia persirikiavimo juostos gali būti numatomos stovėjimo juostos.

4.7. automobilių kelių sankirtos su geležinkeliais

Šios sankirtos turi būti projektuojamos už geležinkelių stočių zo
nos, kurios nesiekia tose stotyse manevruojantys traukiniai. Sankirtos 
su geležinkeliais turi būti projektuojamos tiesiuose automobilių kelių 
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ruožuose, pagal galimybę stačiu kampu. Vieno lygio sankirtos kampas 
turi būti ne smailesnis kaip 60°.

Nesaugomose vieno lygio sankirtose turi būti pakankamas ma
tomumas iš automobilių kelio ir iš geležinkelio. Artėdamas prie ne
saugomos geležinkelio pervažos, vairuotojas turi matyti atvažiuojantį 
traukinį iš 400 m, o traukinio mašinistas pervažos centrą – iš 1000 m 
(4.29 pav.). Jeigu pakankamo matomumo nėra, turi būti projektuoja
ma saugoma geležinkelių pervaža arba skirtingo lygio sankirta.

4.29 pav. Automobilių kelio ir geležinkelio sankirtos  
matomumo užtikrinimo schema: 1 – linija, ribojanti lokomotyvo mašinisto 

matymo zoną; 2 – linija, ribojanti automobilio vairuotojo matymo zoną;  
3 – kliūtys, ribojančios matymo zonas

Automobilių kelių važiuojamosios dalies plotis sankirtos zonoje 
turi būti toks pat, kaip ir sankirtos prieigose, o A V kategorijos keliuo
se – ne siauresnis kaip 6,0 m po 200 m į abi sankirtos puses.

Automobilių kelio išilginiame profilyje ne mažesniu kaip per 2 m 
nuo kraštinio bėgio į abu šonus atstumu turi būti įrengta horizontali 
aikštelė – pylimuose 10 m, o iškasose 20 m ilgio,– didelio spindulio 
vertikalioji kreivė arba aikštelė su nuolydžiu, atitinkančiu bėgių pa
aukštinimą geležinkelio kreivėse. Prieigos prie pervažos, esančios ne 
mažesniu kaip 50 m atstumu, turi būti įrengtos ne didesniu kaip 3 % 
nuolydžiu. Tokiose vietose projektuojamų vertikaliųjų kreivių spindu
lys turi bū ti ne mažesnis kaip 1000 m.

Geležinkelio riedmenų ratų briaunoms pervažose daromų latakų 
gylis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm, o plotis – 75–95 mm. Tarp 
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bėgių turi būti įrengiama surenkamų elementų danga, bent 30–40 mm 
aukštesnė už bėgio galvutę. Kad būtų galima geležinkelio viršaus sta
tinį remontuoti, pabėgių zonoje irgi turi būti įrengta ganėtinai tvirta 
surenkamų elementų danga.

Kai eismas žemesnių kategorijų keliuose tampa intensyvesnis, 
o matomumas nepakankamas, daromos saugomos pervažos. Tada 
abiejose pervažos pusėse, ne arčiau kaip 10 m nuo kraštinio bėgio, 
įrengiami automatiniai pakeliami atitvarai, signalizacija ir pastatomi 
įspėjamieji ženklai.

Automagistralių, A I... A III kategorijų automobilių kelių ir gele
žinkelių sankirtas galima projektuoti tik skirtingo lygio. A IV ir A V 
kategorijų kelių sankirtas reikia projektuoti irgi skirtingo lygio, jeigu 
kertami trys ar daugiau pagrindiniai geležinkelio keliai arba geležin
keliu važiuoja greitojo eismo traukiniai (greičiau kaip 120 km/h), jei
gu geležinkelio eismo intensyvumas didesnis kaip 100 traukinių per 
parą, geležinkelis nutiestas iškasoje ir nėra pakankamo matomumo 
arba jeigu automobilių keliu vyksta troleibusų ar tram vajų eismas.

4.8. avarinės nuovažos kalnų keliuose

Ilguose vienodo ir didesnio kaip 6 % nuolydžio ruožuose pro
jektuojamos avarinės nuovažos (atsparos) (4.30 pav.). Sugedus stab
džiams, automobilis įvažiuoja į specialiai įrengtą purios dangos nuo
važą įkalnėn ir jo greitis labai sumažėja. Įkalnės gale turi būti supiltas 
smėlio pylimas. Tokius ruožus būtina įrengti tose vietose, kur  nuokal
nės gale yra mažo spindulio kreivė, taip pat ir tiesiuose didelio nuoly
džio ruožuose kas 0,8–1,0 km.
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4.30 pav. Avarinės nuovažos nuo kelio konstrukcijos schemos: 
a – nuokalnėje prieš horizontaliąją kreivę (plane); b – nuokalnės tiesiame 

kelio ruože (plane); c – nuokalnės ir nuovažos išilginis profilis.  
1 – avarinė nuovaža; 2 – smėlio sankaupa (barjeras).  

Atstumai pateikti metrais, nuolydžiai promilėmis

Avarinės nuovažos nuo kelio ilgis gali būti randamas lyginant ki
netinės energijos lygtį (įvažiuojančio į nuovažą automobilio) su pasi
priešinimu judėjimui.

 
Mv
g

Mf l Mi li i i i

2

2
= +∑ ∑ , (4.3)

čia M – automobilio masė, kg; v – automobilio važiavimo greitis ava
rinės nuovažos pradžioje, m/s; fi – i-ojo nuovažos ruožo priešinimosi 
automobilio riedėjimui koeficientas; ii – i-ojo nuovažos ruožo išilginis 
nuolydis vieneto dalimis (pvz.: 8 % = 0,08); li – i-ojo nuovažos ruožo 
ilgis, m; g – laisvojo kritimo pagreitis m/s2.

Imant vidutines fi ir ii vertes, avarinės nuovažos ilgis L apskai
čiuojamas iš formulės: 

 ( )ifg
vL
+

=
2

2
. (4.4)
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Avarinėms nuovažoms dažnai pritaikomi joms tinkantys reljefo 
ruožai. Važiuojant nuo nuovažos pradžios tolygiai storėjančiu birios 
medžiagos (skaldos, keramzito) sluoksniu didėja automobilio kineti
nės energijos slopinimas. Nuovažos pabaigoje kylant į kalną kinetinė 
energija taip pat slopinama dėl didėjančio išilginio nuolydžio. Todėl 
avarinės nuovažos būna dviejų tipų:

–  Gravitacinės, kai automobilis stabdomas jam važiuojant į įkal
nę, t. y. didinant i;

–  Sulaikančios, kai automobilis nuovažoje stabdomas didinant pa
sipriešinimą važiavimui (riedėjimui), t. y. f; jos įrengiamos, kai 
nėra įkalnės, o stabdymas vyksta dėl grunto (biraus sluoksnio) 
purumo.

Didžiojoje Britanijoje nustatyta, kad 30 cm storio žvyro sluoks
nis, sudarytas iš 6,5–10,0 mm dydžio grūdelių, lėtino 48 km/h greičiu 
įvažiuojantį į avarinę nuovažą automobilį, 0,45 g.

Avarinę nuovažą draudžiama naudoti automobiliui stovėti.
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