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ĮVADAS
Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamą statinį. Tai viena svarbiausių šalies ūkinės veiklos sričių,
užimanti svarbią vietą žmonių ir visos valstybės socialiniame ir ekonominiame gyvenime.
Įvairių paskirčių statinių statyba buvo ir yra valstybės to laikotarpio ekonominio gyvenimo
atspindys.
Hidrotechnikos inžinerijos, vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo bakalaurams
dažnai tenka dirbti įmonėse, kurių veikla susijusi su hidrotechniniais statiniais (HTS) ir
statybos darbais. Šiems darbams tinkamai atlikti būtina gerai išmanyti statybines medžiagas.
Šioje mokomojoje knygoje apžvelgtos pagrindinės statybinės medžiagos. Daugiau dėmesio
skirta hidrotechninėje statyboje naudojamų medžiagų (cemento, betono, hidroizoliacinių)
analizei. Aprašant medžiagas pateiktos žinios apie medžiagų gamybos principus, savybes,
naudojimo ypatumus. Šios žinios specialistams yra svarbios, nes negalima sukurti efektyvios ir patikimos konstrukcijos ar įvertinti jos būklės nežinant medžiagos savybių ir jos
naudojimo būdų, atsižvelgiant į konstrukcijos paskirtį, jos naudojimo sąlygas ir aplinką.
Mokomąja knyga galės naudotis ir kitų studijų programų studentai, studijuojantys
statybos pagrindus ar kitus statybos dalykus, nes kiekvienas specialistas, norintis teisingai orientuotis statybinių medžiagų bei sistemų įvairovėje, turi turėti tam tikrų žinių apie
pagrindinių statybinių medžiagų savybes ir jų racionalų naudojimą.
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1. STATYBINĖS MEDŽIAGŲ KLASIFIKACIJA, SAVYBĖS
1.1. Statybinių medžiagų klasifikacija
Statybinės medžiagos – natūralios ar dirbtinės medžiagos, naudojamos statant,
rekonstruojant, remontuojant statinius bei gaminant statybinius elementus, konstrukcijas. Pagal Statybos įstatymą jos vadinamos statybos produktais, kurie ilgam laikui
įkonstruojami, įmontuojami, įdedami ar instaliuojami į pastatą ar inžinerinį statinį.
Statybinių medžiagų žaliava yra uolienos, augalinės kilmės medžiagos, metalurgijos, chemijos ir naftos pramonės gaminiai, pramonės atliekos. Seniausios statybinės
medžiagos yra mediena, molis, natūralūs akmenys. Pagal sudėtį skirstomos į gamtinių
uolienų, medienos, keraminių medžiagų ir dirbinių, stiklo ir kitų mineralinių lydinių,
mineralinių (neorganinių) rišamųjų medžiagų, betonų ir skiedinių, metalų, organinių
rišamųjų medžiagų ir dirbinių iš jų, polimerinių medžiagų, lakų ir dažų grupes. Pagal
paskirtį skirstomos į konstrukcines (betonas, gelžbetonis, metalai, mediena, mūro gaminiai), šilumą izoliuojančias (mineralinė vata, celiuliozinė vata, polistireninis putplastis, putų
poliuretanas, medienos plaušas, birios, lengvos augalininkystės, medienos perdirbimo atliekos), hidroizoliacines (bitumas, bitumo-polimerų mišiniai ir gaminiai jų pagrindu), apdailos (dažai, lakai, tapetai ir kt.), specialios paskirties (atsparios kaitrai, radiacijai ir kt.).
Statybinių medžiagų parinkimas priklauso nuo savybių – charakteristikų, pasireiškiančių gaminant, montuojant, naudojant ir utilizuojant medžiagas. Savybės nustatomos specialiose laboratorijose, standartiniais metodais. Lietuvoje šiuo metu naudojami Lietuvos standartai (LST), perimti Europos Sąjungos standartai (LST EN), perimti
tarptautinės standartizacijos organizacijos standartai (LST ISO, LST EN ISO). Kai Lietuva
priklausė Tarybų Sąjungai, buvo naudojami tos šalies standartai – GOST.

1.2. Statybinių medžiagų savybės
1.2.1. Fizikinės savybės
Šios savybės išreiškia medžiagos sugebėjimą reaguoti į fizikinių veiksnių (gravitacijos, vandens, šilumos, garso, elektros srovės, radiacijos ir kt.) poveikius.
Gravitacijos poveikis medžiagoms išreiškiamas tankiu, t.y. masės ir tūrio santykiu.
Šiuo rodikliu apibūdinamos visos medžiagos ar kūnai, nes kiekviena medžiaga užima tūrį
ir turi tam tikrą masę, todėl tankis dažnai priskiriamas prie bendrųjų savybių.
Visų medžiagų nustatomas natūralusis tankis – tai natūralios būsenos medžiagos
masės ir tūrio santykis:
ρn =

m
g/cm3, kg/dm3, kg/m3, t/m3.
V

(1.1)

Akytų medžiagų dar nustatomas ir tikrasis (savitasis, skeleto) tankis – tai visiškai
tankios medžiagos (medžiagos skeleto) masės ir tūrio santykis:
ρt =

6

m
.
Vs

(1.2)

Visiškai tankių (neturinčių porų, kapiliarų, tuštymių) medžiagų šių tankių reikšmės
sutampa – ρn = ρs. Akytų medžiagų savitasis tankis visada didesnis už natūralųjį – ρs > ρn.
Birių medžiagų natūralusis tankis vadinamas piltiniu tankiu ir suprantamas kaip į
standartinį indą be sutankinimo supiltos birios medžiagos masės mp ir indo tūrio Vi santykis.
m
(1.3)
ρp = p .
Vi
Medžiagų natūralusis tankis, nustatytas esant 20 °C temperatūrai, dažnai lyginamas su standartinės medžiagos, kuria laikomas 4 °C temperatūros vanduo, tankiu –
ρv = 1000 kg/m3. Šis santykinis (lyginamasis) tankis išreiškiamas konkrečios medžiagos
ir vandens tankių santykiu ir yra bedimensis dydis:
D420 =

ρn
ρv

(1.4)

Pvz., jei betono natūralus tankis ρn = 2400 kg/m3, tai santykinis tankis D420 = 2,4.
Poringumas. Tai vienas iš svarbiausių akytų medžiagų struktūros rodiklių. Jis parodo
kokią medžiagos tūrio dalį užima poros, tuštymės:
P = (1 −

ρn
ρ − ρn
) ⋅ 100 = t
⋅ 100 %.
ρt
ρt

(1.5)

Nuo poringumo priklauso daugelis kitų savybių. Didėjant medžiagų poringumui
mažėja jų stiprumas, šilumos laidumas. Išskiriami atviras ir uždaras poringumai. Atviro
poringumo medžiagos pasižymi dideliu vandens įgeriamumu ir laidumu, mažu atsparumu
šalčiui. Atviraporės medžiagos geriau sugeria (absorbuoja) garsą.
Tuštymėtumas – birių medžiagų susiklostymą apibūdinantis rodiklis. Jis parodo,
kokią tūrio dalį birioje medžiagoje užima tarp dalelių esančios tuštymės:
T = (1 −

ρp
ρn

) ⋅ 100 =

ρn − ρ p
ρn

⋅ 100 %.

(1.6)

Vandens poveikis
Savybės apibūdinančios vandens poveikį statybinėms medžiagoms vadinamos
hidrofizinėmis.
Higroskopiškumas – poringų kapiliarinių medžiagų savybė sugerti iš oro drėgmę.
Apibūdinamas iš oro sugertos drėgmės masės ir sausos medžiagos masės santykiu, kai
temperatūra +20 °C, santykinis oro drėgnis 100 %.
Vandens atidavimas – medžiagos savybė prarasti jos porose esantį vandenį.
Apibūdinamas džiūvimo greičiu, kuris išreiškiamas per parą išgaravusio vandens kiekiu
%, esant +20 °C temperatūrai ir 60 % santykiniam oro drėgniui.
Drėgnumas apibūdinamas iš oro sugertos drėgmės masės ir sausos medžiagos masės
santykiu esant bet kokiai temperatūrai ir santykiniam oro drėgniui:
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wm =

mv
m − ms
⋅ 100 = d
⋅ 100 %,
ms
ms

(1.7)

čia mv– medžiagoje esančio vandens masė;
ms – sausos medžiagos masė;
md – drėgnos medžiagos masė.
Atsparumas drėgmės pokyčiams – periodiškai sudrėgstančios ir išdžiūvančios
medžiagos geba ilgą laiką nekeisti savybių. Higroskopinių medžiagų atsparumas drėgmės
pokyčiams padidinamas hidrofobizuojant jų paviršius arba hidrofobizuojančių (sudrėkimą
mažinančių) priedų įmaišant gamybos metu.
Vandens įgeriamumas – medžiagos savybė sugerti ir išlaikyti aplink esantį vandenį.
Įgeriamumas pagal masę apskaičiuojamas taip:
wm =

m − ms
mv
⋅ 100 = /m
⋅ 100 %,
ms
ms

(1.8)

čia mv– medžiagoje esančio vandens masė g;
ms – sausos medžiagos masė g;
mįm – įmirkusios (prisotintos vandeniu) medžiagos masė g;
Pagal tūrį –
wv =

m − ms
mv
⋅ 100 = /m
⋅ 100 %,
ρv ⋅V
ρv ⋅V

čia V – sausos medžiagos tūris cm3,
ρv – vandens tankis g/cm3.
Ryšys tarp įgeriamumų:
wv =

wm ⋅ρn
ρv %,

(1.9)

ρ
wv
mv ⋅ ms
ms
=
=
= n ,
wm ρv ⋅V ⋅ mv ρv ⋅V ρv
(1.10)

čia ρn– sausos medžiagos natūralusis tankis g/cm3;
ρv– vandens tankis, ρv = 1 g/cm3.
Įvairių statybinių medžiagų vandens įgeriamumas (wm%) labai skiriasi: granito
0,02–1, tankaus betono 2–5, keraminių plytų 8–25, šilumą izoliuojančių medžiagų – 100
ir daugiau. Tai labai svarbi savybė hidrotechnikos, transporto statinių medžiagoms, kurios
naudojamos vandens ar neapsaugotoje nuo kritulių ir neigiamų temperatūrų aplinkoje,
nes nuo įgeriamumo priklauso medžiagų atsparumas šalčiui. Kai kurioms medžiagoms
šis rodiklis ribojamas, pavyzdžiui, hidrotechninių statinių kintamojo vandens lygio zonos
betonui wm neturėtų viršyti 5 %, kitų zonų betonui – 7 %.
Kapiliarinis sudrėkimas, difuzija
Kapiliarinį sudrėkimą sukelia vandens savybė kilti kapiliarais į viršų. Pakilimo aukštis
priklauso nuo kapiliarų skersmens ir sienelių drėkinimo ir apskaičiuojamas iš formulės:
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h=

2σ cos Θ
m,
r ⋅ρ ⋅ g

(1.11)

čia σ – vandens paviršiaus įtempimas, kai temperatūra +20 °C, σ = 0,0728 N/m2;
Θ – drėkinimo kampas laipsniais;
ρ – skysčio tankis, vandens ρ = 1000 kg/m3;
r – kapiliaro spindulys m;
g – laisvojo kritimo pagreitis, g = 9,81 m/s2.
Vanduo kapiliarais kyla, kai r ≤ 0,1μm ≤ 1 · 10–5 cm.
Dėl kapiliarumo moliniuose gruntuose vandens pakilimo aukštis siekia 4–5 m,
priemoliuose – 1,5–4 m, priesmėliuose – 2,5–3,5 m, smėliuose – 0,5–1 m. Žvyre, skaldoje
tarp dalelių yra dideli tarpai, kuriais vanduo nekyla, todėl šios medžiagos naudojamos
kelių dangos apsauginiam sluoksniui bei apatiniam grindų ant grunto dangos sluoksniui.
Kapiliarinis sudrėkimas būdingas akytiesiems betonams, mūrinėms konstrukcijoms, medienai ir kitoms akytoms medžiagoms.
Dėl difuzijos vanduo juda iš drėgnesnių medžiagos vietų link sausesnių ir laikui
bėgant drėgnis išsilygina. Nuo kapiliarinio sudrėkimo ir difuzijos medžiagos apsaugojamos įrengiant apsaugą iš hidroizoliacinių medžiagų.
Vandens laidumas – medžiagos savybė praleisti vandenį, kuris veikia tam tikru slėgiu.
Apibūdinamas filtracijos koeficientu kf, kuris lygus vandens kiekiui V m3, pratekančiam
1 m2 ploto A ir 1 m storio d medžiagą per laiką t = 1 h, kai vandens hidrostatinio slėgio
skirtumas p1 – p2 = 1 m:
kf =

V ⋅d
m/h.
A ⋅ t ( p1 − p2 )

(1.12)

Vandens laidumas priklauso nuo medžiagos poringumo ir porų pobūdžio. Laidžios
vandeniui atviraporės medžiagos. Ši savybė labai svarbi drenažo medžiagoms, kurios turi
pasižymėti dideliu vandens laidumu, ir vandenį sulaikančių statinių medžiagoms, kurios
turi būti nelaidžios vandeniui.
Vandens laidumui atvirkščias rodiklis vadinamas vandens nepralaidumu, kuris parodo, kokio slėgio vandens medžiaga nepraleidžia.
Garų laidumas – medžiagos savybė praleisti vandens garus. Apibūdinamas garų
pralaidumo koeficientu μ, kuris lygus vandens garų kiekiui V m3, praeinančiam 1 m2
ploto A ir 1 m storio d medžiagą per laiką t =1 h, kai garų dalinių slėgių skirtumas
p1 – p2 = 133,3 Pa:
μ=

V ⋅d
g/(m·h·Pa).
A ⋅ t ( p1 − p2 )

(1.13)

Tarptautinės vienetų sistemos SI slėgio vienetas yra paskalis (1 Pa = 1 Niutonas/m2).
Istoriškai naudoti slėgio vienetai: 1 torr (1 mm Hg) = 1,333 × 102 Pa; 1 atmosfera (fizikinė
atm) = 1,013 × 105 Pa; 1 atmosfera (techninė atm) = 9,81 × 104 Pa; 1 bar = 105 Pa.
Šis rodiklis svarbus atitvarinėms konstrukcijoms, į kurias turėtų kuo mažiau patekti
garų pavidalo drėgmės. Lengvų konstrukcijų atitvarose iš vidinės šilumą izoliuojančių
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medžiagų pusės įrengiamas garą izoliuojančių medžiagų sluoksnis, kurio garų laidumas
artimas nuliui. Taip kiek tik įmanoma sumažinama garų kondensacija (virtimas vandeniu)
atitvarų viduje. Masyvių konstrukcijų atitvarose vidinė apdaila turi būti tankesnė ir mažiau
laidi vandens garams nei išorinė, kad į atitvaras patekę vandens garai nevaržomai galėtų
pasišalinti. Dėl garų pralaidumo užtikrinimo negalima išorinių atitvarų iš išorės padengti
nelaidžiomis garams plėvelėmis (pvz., rąstų sienų apkalti ruberoidu).
Atsparumas vandeniui. Ši savybė parodo, kad statybinė medžiaga, jos sudedamosios dalys nesuyra, netirpsta ir sąlyginai nekeičia tūrio sąveikoje su vandeniu. Atsparumas
vandeniui dažniausiai apibūdinamas suminkštėjimo koeficientu, išreiškiamu įmirkytos ir
sausos medžiagos stiprių santykiu: Ks = f v f s Medžiagų suminkštėjimo koeficientas Ks
kinta nuo 0 (nedegtas molis) iki 1 (stiklas, plastikai ir kt. tankios medžiagos). Vandenyje
naudojamos medžiagos turi pasižymėti aukštu atsparumu vandeniui. Jų suminkštėjimo
koeficientas turi būti Ks ≥ 0,9.
Atsparumas šalčiui – prisotintos vandeniu medžiagos sugebėjimas be žymių irimo
požymių išlaikyti daugkartinį užšaldymą ir atšildymą. Tai vienas iš svarbiausių statybinių
medžiagų ilgaamžiškumo rodiklių. Pagrindinė priežastis, dėl kurios ỹra užšaldomosatšildomos medžiagos, – porose užšalančio vandens tūrio padidėjimas 9,07 %. Dėl to susidaro dideli tempimo įtempimai, kurių daugelis medžiagų neišlaiko. Jeigu poros būtų
visiškai užpildytos vandeniu, tai užšaldamos akmens pavidalo (netamprios) medžiagos
labai greitai suirtų. Kadangi naudojimo metu statybinių medžiagų poros dažniausiai būna
nevisiškai užpildytos vandeniu, todėl jose užšaldamas vanduo suspaudžia porose likusį
orą. Taip sumažėja pavojingi medžiagos skeletui tempimo įtempimai ir medžiagos ardymas.
Atsparumas šalčiui apibūdinamas atsparumo šalčiui marke. Atsparumo šalčiui
markė (F) – tai atsparumo šalčiui bandymo ciklų skaičius, po kurių bandiniai pradėjo irti,
bet jų stipris gniuždant sumažėja ne daugiau kaip nurodyta standartuose (betono – 5 %,
kitų medžiagų – 15 %), o (arba) masės nuostoliai yra ne didesni kaip 3 %). Bandymo ciklą
sudaro įmirkytų vandenyje bandinių užšaldymas – (18±2) °C temperatūros oro aplinkoje ir
atšildymas +(18±5) °C temperatūros vandenyje. Yra nustatytos tokios atsparumo šalčiui
markės: F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, ..., F1000. Reikiama statybinės
medžiagos atsparumo šalčiui markė parenkama atsižvelgiant į įmirkimo laipsnį, natūrinių
užšalimo-atšilimo ciklų skaičių bei neigiamos temperatūros dydį statinyje naudojimo
metu.
Nustatant statybinių medžiagų atsparumą šalčiui specialiai pagaminami (betono,
statybinio skiedinio) ar atrenkami (plytų, blokelių ir kt.) bandiniai. Įmirkius juos vandenyje nustatomas nešaldytų bandinių stipris gniuždant, vadinamas kontroliniu fk ir (arba)
masė mk. Bandinių stiprio gniuždant po šaldymo bandymo (projekte, standartuose nurodyto ciklų skaičiaus) sumažėjimas, lyginant su kontroliniu bandinių stipriu, apskaičiuojamas
pagal formulę:
Δf =

fa − fk
⋅100 %,
fk

(1.14)

čia Δf – bandinių stiprio gniuždant sumažėjimas %, lyginant su kontrolinių bandinių
stipriu;
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fk– kontrolinių bandinių serijos vidutinis stipris gniuždant N/mm2 arba MPa;
fš– bandinių stipris gniuždant po šaldymo ir atšildymo ciklų N/mm2 arba MPa.
Analogiškai nustatomas bandinių masės sumažėjimas.
Δm =

ma − mk
⋅100 %,
mk

(1.15)

čia Δm – bandinių serijos masės sumažėjimas %,
mk– bandinių serijos vidutinė masė iki šaldymo ir atšildymo ciklų g,
mš– bandinių serijos vidutinė masė po šaldymo ir atšildymo ciklų g.
Šilumos ir ugnies poveikis
Savybės, apibūdinančios šilumos ir ugnies poveikį statybinėms medžiagoms, dažnai
vadinamos termofizinėmis.
Šilumos laidumas – medžiagos savybė praleisti šilumą. Apibūdinamas šilumos
laidumo koeficientu λ, kuris lygus šilumos srauto Φ tankiui q = Φ/A (W/m2), praeinančiam per 1 m storio (d) medžiagos sluoksnį, kai paviršių temperatūrų skirtumas
Θ1 – Θ2 = 1 °C.
λ=

Φ⋅d
q⋅d
,W/(m · K),
=
A ⋅ ( Θ1 − Θ2 ) Θ1 − Θ2

(1.16)

čia Ф – šilumos srauto galingumas W,
A – plotas, per kurį praeina šilumos srautas m2,
q – šilumos srauto tankis W/m2,
d – sluoksnio storis m,
Θ1 – Θ2 – temperatūrų skirtumas.
Atitvarų šiluminiuose skaičiavimuose naudojamos projektinės medžiagų šilumos
laidumo koeficiento vertės λ ds , kuriose įvertintas gamintojų deklaruojamo (gauto bandant sausas medžiagas) šilumos laidumo padidėjimas dėl įdrėkio ir konvekcijos. Medžiagų
šilumos laidumas priklauso nuo jų natūralaus tankio, cheminės sudėties, struktūros, porų
pobūdžio, drėgnio. Anizotropinių (nevienalyčių) medžiagų šilumos laidumo koeficientai
skirtingi, pvz., medienos išilgai sluoksnių laidumas šilumai yra apie du kartus didesnis nei
skersai sluoksnių. Žinant šilumos laidumo koeficientą galima apskaičiuoti per atitvarinę
konstrukciją tam tikru laikotarpiu t praeinantį šilumos kiekį:

(

Q = Φ ⋅ t ; Φ = λ ⋅ A( Θ1 − Θ2 )
d
Q=

λ ⋅ t ⋅ A( Θ1 − Θ2 ) , W · h.
d

)

(1.17)
(1.18)

Medžiagos sluoksnio storio d ir šilumos laidumo koeficiento λ santykis vadinamas
šilumine varža:
R=

d , m2K/W,
λ

(1.19)
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tada

Q=

t ⋅ A( Θ1 − Θ2 )
,W · h.
R

(1.20)

Šiluminė talpa – medžiagos savybė šildant kaupti šilumą, vėsinant – ją atiduoti.
Apibūdinama šiluminės talpos koeficientu c, lygiu šilumos kiekiui, Q, J, kuris reikalingas
1 kg masės (m = 1 kg) medžiagos temperatūrą pakelti 1 °C (Θ1 – Θ2 = 1):
c=

Q
, J/(kg· °C).
m ⋅ ( Θ1 − Θ2 )

(1.21)

Nuo šiluminės talpos priklauso atitvarų šiluminė inercija D, išreiškianti šiluminį
pastovumą. Ji apskaičiuojama kaip atitvaros sluoksnių šiluminių varžų Ri ir šiluminio imlumo koeficientų Si ( S = 0, 0085 ⋅ λ ds ⋅ c ⋅ ρ ) sandaugų suma; D = Σ(Ri · Si). Šiluminė inercija turi įtakos patalpų oro temperatūros kaitai priklausomai nuo lauko išorės temperatūros, šildymo sistemos galingumui bei šildymo sezono trukmei.
Temperatūrinės deformacijos – medžiagos, konstrukcijos savybė šildant plėstis,
šaldant trauktis. Dažniausiai apibūdinamos linijiniu temperatūrinio plėtimosi koeficientu:
α=

Δl
, K–1,
l1 ⋅ ΔΘ

(1.22)

čia Δl – ilgio pokytis;
l1 – pradinis medžiagos bandinio ilgis;
ΔΘ – temperatūros pokytis.
Temperatūrinio plėtimosi koeficientai ypač svarbūs kompozicinėms (sudėtinėms)
medžiagoms, nes jų komponentai turi pasižymėti panašiomis temperatūrinėmis deformacijomis. Pvz., gelžbetonyje naudojamų plieno ir betono šie koeficientai yra: plieno α =
= 1,2 · 10–5 K–1, betono α = (1,0–1,4) · 10–5 K–1. Mažu temperatūriniu plėtimusi pasižymi
mediena – α = (3–5) · 10–6 K–1, dideliu – plastikai, kurių α = (0,5–1,4) · 10–4 K–1. Ši medžiagų savybė įvertinama didelių matmenų konstrukcijose, kuriose, siekiant sumažinti
neigiamą temperatūrinių deformacijų įtaką, įrengiamos temperatūrinės-deformacinės siūlės,
leidžiančios nevaržomai konstrukcijoms trauktis ir plėstis neprarandant sandarumo.
Degumas – medžiagų savybė, apibūdinanti jų elgseną gaisro metu. Pagal tai
medžiagos skirstomos į degumo klases (1.1 lentelė).
Degdamos statybinės medžiagos išskiria dūmus. Pagal dūmų susidarymą jos skirstomos į s1, s2, s3 klases (kuo skaičius didesnis, tuo daugiau išsiskiria dūmų), pagal degančių dalelių susidarymą – į d0, d1, d2 klases (d0 – degančių dalelių neišskiria). Pvz.,
gyvenamųjų kambarių sienų ir lubų apdailai naudojamos medžiagos turi atitikti klases
A2–s1, d0 arba B– s1, d0, pirčių sienų ir lubų apdailai naudojamos medžiagos D–s2, d2.
Nuo statybinių medžiagų degumo priklauso pastato elementų (sienų, pertvarų, stogo,
durų ir kt.) atsparumas ugniai. Šis rodiklis apibūdinamas laiku min. (15, 20, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 240, 360), kurį pastato elementai gaisro metu išlaiko mechaninį stiprį (žymima
R), vientisumą (E) ar izoliacines savybes (I). Taigi pastato elementas, kuris geba išlaikyti
apkrovas 155 minutes, vientisumą (sandarumą) – 80 minučių ir izoliacines savybes – 42
minutes, priskiriamas R 120/RE 60/REI 30 klasei. Pagal laikančiųjų konstrukcijų degumą

12

statiniai skirstomi į atsparumo ugniai laipsnius: I (laikančiosios konstrukcijos nedegios), II
(laikančiosios konstrukcijos sunkiai degios), III (laikančiosios konstrukcijos degios).
1.1 lentelė. Statybinių medžiagų degumo klasės

Degumo
klasės
A1
A2

Apibūdinimas
nedegios
nedegios
sunkiai degiosios

B
C
D
E
F

sunkiai degiosios
degiosios sunkiai
užsiliepsnojančios
degiosios
vidutiniškai
užsiliepsnojančios
degiosios lengvai
užsiliepsnojančios

Medžiagų elgsena
gaisro metu
visiškai nepalaiko
degimo
visiškai nepalaiko
degimo
nežymiai palaiko
degimą
kažkiek palaiko
degimą
ženkliai palaiko
degimą
skatina degimą

elgsena nereglamentuojama

Medžiagų pavyzdžiai
akmens vata, betonas, keramika,
natūralus akmuo
stiklo vata
kietas PVC su degumą mažinančiais
priedais, cementu sujungtos smulkinių
plokštės, beasbestinis šiferis
fanera su degumą mažinančiais priedais
mediena, OSB plokštės, fanera be
degumą mažinančių priedų
polistireniniai putplasčiai su degumą
mažinančiais priedais, linoleumas, presuoti šiaudai
polistireniniai putplasčiai be degumą
mažinančių priedų

Atsparumas kaitrai – medžiagos savybė ilgą laiką išlaikyti aukštų temperatūrų
poveikį. Pagal išlaikomą temperatūrą skirstomos į: atsparias kaitrai – Θ > 1580 °C
(šamotinės plytos), sunkiai lydžias Θ = 1350-1580 °C (karščiui atsparūs betonai), lengvai
lydžias – Θ < 1350 °C (paprasta keramika).
1.2.2. Mechaninės savybės
Šios savybės svarbios konstrukcinėms medžiagoms, kurios užtikrina statinių
mechaninį atsparumą ir pastovumą. Dauguma konstrukcinių medžiagų pasižymi didesniu
tankiu, šilumos laidumu. Mechaninės savybės parodo medžiagų sugebėjimą priešintis
išorinių mechaninių veiksnių, temperatūrinių deformacijų, kurie sukelia įtempius
medžiagose ir konstrukcijose, poveikiui.
Stiprumas – medžiagų sugebėjimas priešintis irimui ir deformacijoms, kuriuos sukelia išorinės jėgos (gniuždymo, tempimo, lenkimo, sukimo ir kt.), kiti faktoriai (temperatūros
pokyčiai, nevienodas pamatų sėdimas ir kt.). Apibūdinamas stiprumo riba, t.y. didžiausiais
įtempimais σ , kuriems esant medžiaga suyra. Skaitinė stiprumo reikšmė vadinama stipriu.
Projektuojant statybines konstrukcijas ypač svarbu žinoti medžiagų stiprį gniuždant, stiprį
tempiant, stiprį lenkiant ir kt. Šie medžiagų rodikliai nustatomi bandant standartinius bandinius specialiomis bandymo mašinomis.
Stipris gniuždant ir tempiant išreiškiamas bandinio irimą sukeliančios jėgos F ir
skerspjūvio ploto A santykiu:
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F
F
; f t = σt = , N/mm2, MPa.
A
A

f c = σc =

(1.23)

Tos pačios medžiagos stipriui gniuždant nustatyti naudojant skirtingo dydžio bandiF
nius jų dydis įvertinamas koeficientu β; tada f c = β . Pagrindinio dydžio (etaloniniams)
A
bandiniams šis koeficientas prilyginamas vienetui, mažesniems yra mažesnis už vienetą,
didesniems – didesnis už vienetą.
Stipris lenkiant išreiškiamas bandinio irimą sukeliančio (didžiausio) lenkimo momento M ir skerspjūvio ašinio atsparumo momento Wx santykiui:
f l = σl =

M
, N/mm2, MPa.
Wx

(1.24)

Akmens pavidalo medžiagos yra žymiai (5–50 kartų) atsparesnės gniuždant nei tempiant, lenkiant. Metalai, mediena, dauguma plastikų pasižymi panašiai vienodai dideliu
stipriu gniuždant, tempiant, lenkiant.
Svarbiu medžiagos stiprumo rodikliu laikomas konstrukcinės kokybės koeficien20
tas K, išreiškiamas medžiagos stiprio f ir santykinio tankio D4 santykiu:
K=

f
.
D420

(1.25)

Kuo šis koeficientas didesnis, tuo medžiaga konstrukciniu požiūriu efektyvesnė.
Tamprumas – medžiagos savybė veikiant apkrovai keisti formą ir matmenis,
o nuėmus apkrovą, grįžti į pradinę padėtį.
Tamprumas apibūdinamas tamprumo riba, kuri lygi didžiausios liekamųjų deformacijų nesukeliančios jėgos Ft ir skerspjūvio ploto A santykiui:
σt =

Ft
N/mm2, MPa,
A

ir tamprumo (deformacijų) moduliu E, apskaičiuojamu remiantis Huko dėsniu:
E ⋅ Δl
l
F
ir įtempimų formule σ = :
A
F ⋅l
N/mm2, MPa;
E=
A ⋅ Δl
σ = Eε =

čia ε – santykinė deformacija,
l – pradinis bandinio ilgis,
Δl – ilgio pokytis (absoliutinė deformacija).
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(1.26)

Tamprumo moduliai: plieno 200 000 MPa (200 GPa), betono 25 000–45 000 MPa
(25–45 GPa), kaučiuko 10–20 MPa. Žinant tamprumo modulį galima apskaičiuoti
medžiagų ribinį susispaudimą, ribinį tąsumą.
Plastiškumas – medžiagos savybė veikiant apkrovai negrįžtamai keisti formą ir matmenis. Apibūdinamas santykiniu pailgėjimu arba suspaudžiamumu. Plastiškumu pasižymi
šviežias betonas, skiedinio mišinys, molio tešla, švinas, pakaitintas bitumas.
Valkšnumas – medžiagos savybė deformuotis, kai ją ilgą laiką veikia pastovi apkrova. Kuo didesni įtempimai, tuo didesnės valkšnumo deformacijos. Laikui bėgant šios
deformacijos mažėja. Betono valkšnumas nustoja keistis maždaug po 100 parų. Ši savybė
vertinama projektuojant gelžbetonio konstrukcijas su išankstiniu įtempimu.
Relaksacija – tai savaiminis įtempimų medžiagoje, konstrukcijoje mažėjimas esant
pastoviai deformacijai. Tai vyksta dėl medžiagos dalelių persiskirstymo. Kietų medžiagų
šis procesas labai lėtas – jose relaksacijos periodas (įtempimų sumažėjimas 2,72 karto)
įvyksta per 10 ir daugiau metų.
Kietumas – medžiagos savybė priešintis kitos kietesnės medžiagos įsiskverbimui.
Akmens pavidalo medžiagų kietumui nustatyti dažnai naudojama mineralų kietumo
arba Moso skalė (1.2 lentelė). Šioje skalėje aukštesnę vertę turintis mineralas paliks žymę
ant žemesnio mineralo paviršiaus. Skalė sukurta 1812 m. vokiečių minerologo Friedricho
Moso. Moso skalė nėra proporcinga ir naudojama, kai reikia greitai atpažinti mineralus.
1.2 lentelė. Mineralų kietumo skalė

Kietumas

Mineralas

Absoliutus kietumas

1

Talkas (Mg3Si4O10(OH)2), kreida (CaCO3)

1

2

Gipsas (CaSO4·2H2O)

3

3

Kalcitas (CaCO3)

9

4

Fluoritas (CaF2)

21

5

Apatitas (Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-))

48

6

Ortoklazas (KAlSi3O8)

72

7

Kvarcas (SiO2)

100

8

Topazas (Al2SiO4(OH-, F-)2)

200

9

Korundas (Al2O3)

400

10

Deimantas (C)

1500

Iki šiol deimantas buvo pati kiečiausia žmonijai žinoma medžiaga, tačiau JAV ir Vokietijos mokslininkai, sumaišę mineralo bario titanato daleles su lydytu alavu 2007 m. gavo
medžiagą, kuri yra kietesnė už deimantą.
Metalų kietumas nustatomas Brinelio metodu pagal plieninio rutuliuko, spaudžiamo
tam tikra jėga F, ir įspaudo ploto A santykį:
HB = F/A, MPa.
(1.27)
Dažniausiai kietumas nurodomas be dimensijos: HB 400, HB 250. Šis metodas tinka
tik minkštų metalų kietumui nustatyti. Minkštų ir kietų metalų kietumui matuoti tinka
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Rokvelo metodas. Matuojant minkštų metalų kietumą, į juos 981 N jėga įspaudžiamas
1,588 mm (1,16 colio) skersmens plieninis rutuliukas, o matuojant kietų – deimantinis
arba kietlydinio kūgis, kurio viršūnės kampas 120°. Apie metalų kietumą sprendžiama
pagal tai, kiek giliai įsmigo identorius. Priklausomai nuo to, koks identorius ir kokia jėga
buvo įspaudžiamas, Rokvelo kietumo vienetai žymimi HRC (kūgis, F = 1471,5 N), HRA
(kūgis, F = 588,6 N), HRB (rutuliukas, F = 981,0 N). Matuojant kietumą Vikerso metodu,
į metalą įspaudžiama keturkampio pagrindo deimantinė piramidė, kurios viršūnės kampas 136°. Kietumo vienetai apskaičiuojami, spaudimo jėgą dalijant iš įspaudo paviršiaus
ploto. Jų dimensija MPa. Pavyzdžiui, HV12000 MPa. Matuojant kietumą Vikerso metodu, tikslesni rezultatai gaunami matuojant kietus metalus. Jis labai patogus plonų detalių
(0,3–0,5 mm) kietumui matuoti bei termocheminio detalių sustiprinimo sluoksnių kietumui matuoti.
Atsparumas dilumui – medžiagos sugebėjimas priešintis trinties jėgų poveikiui. Ši
savybė nustatoma grindų medžiagoms, kelių, šaligatvių dangoms, laiptų pakopoms ir kt.
Šiam rodikliui nustatyti naudojami specialiai pagaminti ar išpjauti iš konstrukcijos bandiniai, dilinami specialiu disku, pabėrus dilinimo grūdelių. Bandinio dilumas
apskaičiuojamas pagal formulę
Di =

m1 − m2
g/cm2,
A

(1.28)

čia m1 – bandinio masė iki bandymo g;
m2 – bandinio masė po bandymo g;
A – dilinamos plokštumos plotas cm2.
Atsparūs dilumui yra akmens lydiniai, jų D = 0,01–0,03 g/cm2; granitas D =
= 0,03–0,07 g/cm2, grindinių keraminės plytelės D = 0,08 g/cm2.
Glazūruotų plytelių atsparumas mechaniniam dilumui žymimas PEI indeksu. Pagal
jį parenkamos plytelės:
PEI 1 – tik sienoms;
PEI 2 – grindims, kuriomis vaikštoma be batų ir retai (pvz., vonios kambaryje);
PEI 3 – grindims, kuriomis vaikštoma dažniau (pvz., gyvenamosiose patalpose);
PEI 4 – grindims, kuriomis vaikštoma dažnai (pvz., koridoriuje, virtuvėje, prieš-kambaryje);
PEI 5 – bendrojo naudojimo patalpoms (pvz., mokyklose, parduotuvėse).
Populiari laminuota grindų danga pagal atsparumą dilumui skirstoma į klases:
22 klasė – skirta retai vaikštomoms patalpoms, tokioms kaip miegamasis;
23 klasė – optimali buitinėms patalpoms – miegamajam, virtuvei, svetainei ir pan.;
31 klasė – tinka buitinėms ir visuomeninėms patalpoms, kur nėra intensyviai
vaikštoma - biuruose, viešbučio kambariuose;
32 klasė – dažniausiai naudojama tik visuomeninėse patalpose. Atspari dėvėjimuisi.
33 klasė – taip žymima pati atspariausia danga. Ji tinka parduotuvėse, baruose, koridoriuose ir t.t.
Lakų grindų apdailai atsparumas dilumui dažniausiai nustatomas Taberio metodu ir
išreiškiamas mg/100 aps. Labai atsparių lakų (skirtų visuomeninėms intensyvaus naudojimo patalpoms) nusidėvėjimas būna tik 2,5–3 mg/100 aps.
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Neardantys mechaninių savybių nustatymo metodai.
Taikant šiuos metodus stiprį galima nustatyti pagal netiesioginius rodiklius: ultragarso sklidimo greitį, tampraus atšokimo dydį, elektromagnetinių bangų sklidimo greitį,
rezonanso dažnį ir kt. Norint šiuos metodus taikyti būtina turėti matematines arba grafines
priklausomybes tarp nustatomų mechaninių savybių rodiklių ir netiesioginių rodiklių.
Taikant neardančius metodus galima stebėti statybinių konstrukcijų mechaninių savybių
kitimą naudojimo metu, sumažinti bandinių skaičių atliekant mokslinius tyrimus.
1.2.3. Cheminės savybės
Šios savybės svarbios medžiagoms, naudojamoms agresyvioje aplinkoje.
Atsparumas korozijai – medžiagos savybė priešintis aplinkos koroziniams
veiksniams. Korozija (iš lot. corrosio) – tai medžiagų irimas dėl fizikinės ir cheminės
sąveikos su aplinka. Svarbiausi koroziją sukeliantys veiksniai yra deguonis (ore ir ištirpęs
vandenyje), vandenilio jonai (pvz., „rūgščiame“ lietuje), atmosferos ir vandens teršalai
(pvz., NOx, SO2, chromatai, chloridai). Koroziją gali skatinti ir mikroorganizmai, šviesos
poveikis, mechaninės deformacijos. Mikroorganizmų (grybų, bakterijų, kai kurių kitų
gyvių ) sukelta korozija vadinama biokorozija.
Labiausiai korozija pasireiškia metaluose, ypač pliene. Pagal vykstančius procesus
ji skirstoma į cheminę ir elektrocheminę. Pagal pažeidimo pobūdį metalų korozija skirstoma į ištisinę (apima visą metalo paviršių), vietinę arba taškinę (apima kai kurias metalo
vietas).
Pasaulyje egzistuoja tik apie 30 % metalų fondo, sukurto per visą žmonijos istoriją,
kitus milijardus tonų metalų sunaikino korozija. Per metus dėl korozijos prarandama apie
1 % naudojamo metalo. Nuostoliai dėl korozijos yra didesni kaip dėl potvynių ir gaisrų.
Cheminis aktyvumas – tai dažniausiai būdinga rišamųjų medžiagų savybė,
apibūdinama cheminės reakcijos greičiu. Nuo pastarojo priklauso skiedinių, betonų
kietėjimo trukmė.
Tirpumas – medžiagos sugebėjimas tirpti vandenyje, aliejuje, terpentine ir kituose
skystuose tirpikliuose. Tai gali būti teigiama ir neigiama savybė. Pvz., jeigu naudojimo
metu sintetinės medžiagos, veikiamos tirpiklių, ỹra, tirpumas yra bloga savybė.
1.2.4. Akustinės savybės
Triukšmas – tai tam tikro diapazono ir galios garso bangos. Galima skirti oro triukšmus
(t.y. susidariusius kontakte su oru) ir kontaktinius (smūgio garso) triukšmus (dėl kontakto
su medžiaga). Reikšmingesni yra kontaktiniai triukšmai.
Garso izoliacija matuojama apibrėžiant garso slopinimo koeficientą, kuris išreiškia
skirtumą tarp triukšmo lygio vietos, kur garsas susikuria, ir vietos, kur yra matuojamas,
esant apibrėžto tipo atitvarai tarp tų dviejų vietų.
Ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis parodo statinio atitvaros sugebėjimą
silpninti ore sklindantį garsą. Reglamentuojamieji dydžiai dažniausiai pateikiami tariamojo garso izoliavimo rodiklio R'w vertėmis, kurios išreiškiamos decibelais (dB). Smūgio garso izoliavimo rodiklis parodo, kaip perdangos perduoda smūgio garsą statinyje. Reglamentuojamieji dydžiai pateikiami smūgio garso slėgio lygio L'n,w verte, kuri
išreiškiama dB.
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Aidėjimo trukmė – laiko tarpas, per kurį, nutraukus garso spinduliavimą, garso slėgio
lygis sumažėja 60 dB. Šis dydis žymimas T60 ir išreiškiamas sekundėmis.
Europos Sąjungos ir Lietuvos standartai tiksliai apibūdina reikalavimus dėl garso izoliacijos priklausomai nuo pastato paskirties ir patalpų pobūdžio (pvz., namai ir ligoninės,
mokyklos, biurai).
Aprašant ar skaičiuojant statinių akustines savybes, naudojami statybos medžiagų
(produktų) rodikliai: tankis, plotinis tankis, tamprumas, dinaminis standumas (spūdumas),
pasipriešinimas (varža) oro srautui. Kuo medžiaga tankesnė ir didesnis jos tamprumo
modulis, tuo ji geriau praleidžia garsą. Geru garso sugėrimu (absorbcija) pasižymi nelygaus paviršiaus minkštos, pluoštinės, korėtos medžiagos. Garso bangos labiau gęsta iš
skirtingų medžiagų pastatytose sluoksniuotose atitvarose.
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2. GAMTINIO AKMENS MEDŽIAGOS
2.1. Gamtinio akmens medžiagų kilmė, klasifikacija
Gamtinio akmens medžiagos statybose naudojamos labai seniai. Jos pasižymi dideliu
stiprumu ir ilgaamžiškumu. Iki šių laikų išlikę visam pasaulyje garsūs statiniai iš natūralaus
akmens: Egipto piramidės, graikų, romėnų šventyklos, arenos, akvedukai, tiltai ir kt.
Šios medžiagos gaunamos iš uolienų mechaninio apdirbimo būdu. Uolienos sprogdinamos, trupinamos, pjaustomos. Taip gaunamos apdailos plokštės, blokai pastatų sienoms, tiltų atramoms, hidrotechnikos statinių elementams, skalda. Kai kurios uolienos
(smėlis, žvyras, molis) naudojamos ir neapdirbtos.
Pradėjus naudoti daugiau dirbtinių statybinių medžiagų, natūralių medžiagų naudojimas pasikeitė. Šiuo metu daugiausiai natūralaus akmens skaldos pavidalu naudojama tiesiant kelius, gaminant betoną, plokščių pavidalu – apdailai (grindų, sienų dangoms, laiptų
pakopoms), trinkelių pavidalu – grindiniams. Natūralaus akmens medžiagos yra žaliava
keraminėms, rišamosioms medžiagoms, stiklui gaminti.
Uolienos pagal kilmę skirstomos į magmines, nuosėdines, metamorfines (2.1 pav.).
Magminės uolienos susidarė iš sustingusios ir kristalizavusios magmos. Magmai stingstant Žemės plutos giliuose sluoksniuose susidarė stambiakristalinės, tankios
(ρn > 2500 kg/m3), stiprios uolienos, vadinamos gelminėmis. Joms priklauso granitas,
sienitas, dioritas, gabras ir kt. Magmai stingstant paviršiuje susiformavo ne visiškai susikristalizavusios uolienos (bazaltas, porfyras, diabazas). Jos vadinamos magminėmis
išsiliejusiomis.
Plačiausiai iš magminių uolienų statyboje naudojamas granitas (it. granito < lot.
granum – grūdas) – kristalinė, stambiagrūdė magminė pilka, rausvai pilka uoliena (2.2
pav.). Granite plika akimi matomi trys pagrindiniai ją sudarantys mineralai: kvarcas (pilki
mineralai), lauko špatas (rausvi ir balti) ir žėrutis (juodas).
Šio akmens išskirtinės savybės: didelis tankis (2600 kg/m3), stipris gniuždant (100–
300 MPa), ilgaamžiškumas ir patvarumas, leidžia šį akmenį naudoti ne tik vidaus, bet ir
išorės apdailai. Jis tinka grindų ir sienų dangai, laiptams, skulptūrai. Hidrotechninėje statyboje granitas naudojamas statant užtvankas, krantines, tvirtinant šlaitus.

2.1 pav. Uolienų klasifikacija pagal kilmę
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2.2 pav. Kristalinė grūdėta granito struktūra, galimos spalvos

Lietuvoje granito randama daugelyje vietų, tačiau kaip vertinga iškasena randama pietryčių Lietuvoje Marcinkonių granitoidų masyve, kurio plotas apie 300 km2. Čia
granitas slūgso 200–300 m gylyje. Jo eksploatuoti nenumatoma. Dižiausią granito akmenį
sausindami žemes 1957 m. rado melioratoriai Barstyčių sen. Skuodo r., jo masė 680 t,
1968 m. jis paskelbtas geologiniu paminklu. Kitas žinomas granito luitas – Anykščių
šilelio landšaftiniame draustinyje stūksantis Puntuko akmuo, kurio masė 265 t. Tai gamtos,
mitologijos ir istorijos paminklas.
Statybai reikalingas granitas į Lietuvą importuojamas iš kitų šalių: skalda perkama iš
Ukrainos, Baltarusijos, apdirbti akmenys (trinkelės, plokštės, kt.) – daugiausiai iš Kinijos.
Nuosėdinės uolienos susidarė dūlėjant magminėms uolienoms, gyviams perdirbant
mineralines žaliavas. Pavyzdžiui, dūlėjant granitui, kitoms magminėms uolienoms, susidaro mechaninės biriosios nuosėdinės uolienos: pradžioje palyginti dideli akmenys, vėliau
žvyras (2.3 pav.), smėlis, molis. Lietuvoje išžvalgyta per 600 žvyro ir per 100 nemažų
kvartero smėlio telkinių. Jų yra bemaž visoje šalyje. Žvyras naudojamas betonui gaminti,
keliams tiesti. Smėlis – keliams tiesti, statyboms, silikatinėms plytoms gaminti. Prognoziniai žvyro, smėlio ištekliai vertinami apie 0,7 mlrd. m3. Netoli Anykščių eksploatuojamas neogeno periode susidaręs kvarcinio smėlio telkinys. Baltas, daugiau kaip 90 %
kvarco turintis smėlis (2.4 pav.) – reta ir vertinga žaliava; naudojamas stiklui gaminti.

2.3 pav. Žvyras
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2.4 pav. 200 kartų padidinti kvarcinio smėlio grūdeliai

Molis yra nuosėdinė plastiška uoliena iš labai smulkių dalelių (mažiau nei 0,01 mm).
Lietuvoje išžvalgyta daugiau nei 50 molio telkinių su 90 mln. m3 ištekliais. Molis eksploatuojamas 20–25 telkiniuose, kasmet iškasant 1,2–1,4 mln. m3. Didesnė molio dalis naudojama statybinės keramikos dirbinių – plytų, blokų, čerpių, drenažo vamzdžių, keramzito
ir kt. gamybai. Vienas didžiausių molio telkinių yra Šaltiškių karjeras, čia triaso periodo
molio sluoksnis net 100 m storio. Šio telkinio molis naudojamas cemento gamybai.
Iš biriųjų uolienų susidarė susicementavusios uolienos: iš smėlio – smiltainis, iš žvyro – konglomeratas, iš skaldos – brekčija. Plačiau naudojamas smiltainis. Jo tankis 2500–
2600 kg/m3, stipris gniuždant 100–250 MPa. Iš smiltainio gaminama skalda, apdailos
plokštės. Lietuvoje nedideli smiltainio kiekiai rasti Kauno r., tačiau jis neeksploatuojamas.
Chemogeninės nuosėdinės uolienos susidarė iš ištirpusių magminių uolienų. Tai klintis, dolomitas, gipsas, anhidritas.
Klintis yra tanki, kieta uoliena, kurią sudaro kalcito (CaCO3) mineralas. Klinties telkiniai negiliai nuo žemės paviršiaus (2–15 m gylyje) slūgso šiaurės rytinėje Akmenės rajono dalyje, išžvalgytų klinties atsargų yra daugiau kai 300 mln.t. Tai pagrindinė žaliava
cementui, kalkėms gaminti.
Dolomitas CaMg(CO3)2 – vertinga karbonatinė uoliena, susidariusi magnio druskoms
veikiant kalcitinių uolienų klodus. Arti žemės paviršiaus aptinkama tik Šiaurės Lietuvoje.
Tai palyginti minkšta, lengvai pjaustoma ar skaldoma uoliena, nuo seno naudojama statyboms. Iš dolomito gaminama skalda keliams tiesti. Didžiausi devono periodo dolomito
karjerai yra Petrašiūnuose ir Klovainiuose (Pakruojo rajonas).
Gipsas – minkšta, tirpstanti vandenyje uoliena (CaSO4·2H2O). Naudojamas rišamosios
medžiagos statybinio gipso bei kaip kietėjimą lėtinantis priedas cemento gamyboje. Lietuvoje randamas mažais nevienalyčiais klodais arba giliai, todėl neišgaunamas. Statyboms
reikalingas gipsas dažniausiai perkamas Latvijoje. Anhidritas – tai bevandenis gipsas
(CaSO4). Arčiausiai žemės paviršiaus – 150–300 m gylyje anhidrito klodas slūgso Kauno,
Prienų r. teritorijoje. Jo ištekliai 350 mlrd. t. 1993 m. buvo parengtas, tačiau neįgyvendintas

a)
2.5 pav. Dolomito akmenys (a), dolomito plytelių naudojimas sienų apdailai (b)

b)
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anhidrito šachtinės kasybos projektas, pagal kurį kasmet būtų išgaunama 1 mln. t trupinto
anhidrito ir 30 tūkst. t apdailos plokščių.
Organogeninės nuosėdinės uolienos susidarė iš augalų ir gyvų organizmų liekanų
(klintis, kreida, diatomitas, trepelis, opoka). Iš šių uolienų Lietuvoje yra kreidos ir
opokos.
Kreida – minkšta uoliena, susidedanti iš smulkiausių kalcito grūdelių ir organizmų
kriauklelių bei griaučių. Naudojama kalkėms, dažų pigmentui gaminti. Lietuvoje grynos kreidos randama tik keliose Nemuno atodangose ir nedideliais kiekiais, todėl ji
neišgaunama. Daugiau Lietuvoje rasta kreidos mergelių. Tai uoliena, sudaryta iš kreidos, molio ir aleurito (puri 0,01–0,1 mm skersmens mineralų dalelių, dažniausiai kvarco,
žėručio, glaukonito, sankaupa). Anksčiau ši uoliena buvo naudojama kalkėms gaminti, iš
jos 1914 m. buvo pagamintas pirmasis lietuviškas cementas.
Diatomitų, trepelių ir opokos pagrindinė sudedamoji dalis – opalo (SiO2·nH2O)
grūdeliai. Tai vertingi pucolanai (aktyvūs mineraliniai priedai), naudojami gaminant
cementą. Opoka vadinami sutankėję ir susicementavę trepeliai. Lietuvoje opokos yra
Šilutės r., atsargos sudaro 36 mln. t. Telkinys pradėtas eksploatuoti 1989 m ir per metus buvo iškasama apie 100 tūkst. tonų. Vėliau gamyba sumažėjo, o 1994 m. visai sustojo. Opoka naudojama kaip statybinis akmuo ir cemento mineralinis priedas, be to, iš
lietuviškos opokos galima gaminti adsorbentus ir abrazyvus.
Iš augalų liekanų susidaręs žemės plutos sluoksnis vadinamas durpėmis. Lietuvoje
durpynai užima apie 6,4 % teritorijos arba 415 tūkst. ha. Bendri durpių spėjami prognoziniai ištekliai juose gali būti vertinami apie 1130 mln. t. Anksčiau buvo gan plačiai
naudojamos kaip šilumą izoliuojanti medžiaga.
Metamorfinės uolienos – dėl slėgio ir karščio pakitusios uolienos, kuriose mineralai
persikristalizuoja. Tai. gneisas, marmuras, skalūnas, migmatitas. Statyboje plačiau naudojamas marmuras, skalūnas. Marmuras susidaro klintį, kreidą ar dolomitą paveikus labai aukšta temperatūra. Šio proceso metu auga nauji kalcito kristalai ir sudaro vientisą
uolieną. Tai pakankamai stipri, tanki, tačiau palyginti minkšta (lengvai įbrėžiama peiliu),
lengvai pjaustoma ir šlifuojama uoliena. Dėl priemaišų yra įvairių spalvų (2.6 pav.), tačiau
veikiant atmosferiniams veiksniams, ypač rūgštiems lietums, praranda blizgesį, dūlėja,
keičia spalvą. Plačiai naudojama pastatų vidaus apdailai.
Skalūnas susidarė iš molio. Tai plokštėmis, sluoksneliais skylanti uoliena. Iš jo gaminamos čerpės stogų dangoms, apdailai, kaip žvynelinis pabarstas bituminėms čerpėms.
Plačiau naudojamų gamtinio akmens medžiagų savybės pateiktos 2.1 lentelėje.

2.6 pav. Skirtingų spalvų marmuras
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2.1 lentelė. Gamtinio akmens medžiagų savybės

Uolienos
pavadinimas
Granitas
Dioritas,
gabras
Bazaltas
Kvarcitinis
smiltainis
Kitoks
smiltainis
Tankus
kalkakmenis
Kitoks
kalkakmenis

Natūralusis
tankis ρn

Savitasis
tankis ρs

Vandens
įgėris wm

Stipris
gniuždant

Tamprumo
modulis E

kg/dm3
2,60–2,65

kg/dm3
2,62–2,85

%
0,2–0,5

N/mm2
160–210

kN/mm2 (GPa)
38–67

Temperat.
plėtimosi
koef. α
10–6/K
7,4

2,80–3,00

2,85–3,05

0,2–0,4

170–300

50–60

6,5

2,90–3,05

3,00–3,15

0,1–0,3

250–400

90–96

6,5

2,60–2,65

2,64–2,68

0,2–0,5

120–200

10–20

11,8

2,00–2,65

2,64–2,72

0,2–0,9

30–180

1,5–15

11,0

2,65–2,85

2,70–2,90

0,1–0,6

80–180

80–85

5–11,5

1,70–2,60

2,70–2,74

0,2–10,0

20–90

–

5–11,5

2.2. Techniniai reikalavimai gamtinio akmens medžiagoms
Svarbiausios gamtinio akmens savybės, nuo kurių priklauso jų panaudojimas, yra
tankis, stipris gniuždant atsparumas dilumui, šalčiui, vandeniui, šilumos laidumas.
Pagal tankį šios medžiagos skirstomos į sunkiąsias, kurių tankis > 1800 kg/m3 ir
lengvąsias, kurių tankis ≤ 1800 kg/m3. Sunkiosios naudojamos kelių tiesimui, apdailos
plokščių, grindų dangų gamybai, lengvosios – sieninių medžiagų, lengvų betono užpildų
gamybai.
Pagal stiprį gniuždant uolienos būna:
– labai stiprios: fc > 100 MPa (granitas, kvarcas, marmuras);
– stiprios: fc = 100–50 MPa (klintis, dolomitas, anhidritas);
– vidutinio stiprumo: fc = 50–10 MPa (opoka, gipsas);
– mažo stiprumo (minkštos): fc < 10 MPa (kreida).
Pagal tai jos skirstomos į markes, kurios rodo sausų medžiagų stiprį gniuždant
MPa arba N/mm2: 0,4; 0,7; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80;
100. Hidrotechnikos statiniams naudojamos akmens medžiagos, kurių stiprio markės ne
mažesnės kaip 80.
Pagal atsparumą šalčiui gamtinio akmens medžiagos taip pat skirstomos į markes:
F10, F15, F25, F35, F100, F150, F200, F300, F500.
Pagal atsparumą vandeniui – į grupes, kuriose suminkštėjimo koeficientas Ks ne
mažesnis kaip 0,6; 0,75; 0,9 ir 1,0. Hidrotechnikos statiniams naudotinos medžiagos, kurių
Ks ≥ 0,9.
Sieninėms medžiagoms svarbus šilumos laidumas. Šiam tikslui naudojamos akyto
akmens medžiagos, kurių λ = 0,5–0,8 W/(m · K).
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3. MINERALINĖS RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
Tai dažniausiai miltelių pavidalo medžiagos, kurios sumaišytos su vandeniu sudaro
plastišką savaime kietėjančią tešlą. Tai sudėtinė statybinių medžiagų dalis. Jų paskirtis
– sujungti smulkius ir stambius užpildus (smėlį, žvyrą, skaldą ir kt.) į monolitą, gauti
įvairius statybinius gaminius.
Pagal kietėjimo sąlygas mineralinės rišamosios medžiagos skirstomos į:
– orines, kurios kietėja ir išlaiko stiprumą tik ore (nedegtas molis, statybinis gipsas,
orinės kalkės);
– vandenines (hidraulines), kurios kietėja ir išlaiko stiprumą ne tik ore bet ir vandenyje (hidraulinės kalkės, cementai),
– kitos (autoklavinės, skystieji stiklai, fosfatiniai cementai).
Pagal kilmę skirstomos į natūralias (nedegtas molis) ir dirbtines (kitos).
Mineralinės dirbtinės rišamosios medžiagos apibūdinamos hidrauliniu moduliu (HM),
išreiškiamu CaO ir rūgštinių oksidų, su kuriais CaO degimo metu sudaro hidrauliškai
kietėjančius mineralus (silikatus, aliuminatus, feritus), santykiu:
HM =

CaO %
.
(SiO2 + Al2 O3 + Fe2 O3 ) %

(3.1)

Orinių kalkių HM > 9, hidraulinių kalkių HM = 2,4–9, portlandcemenčio klinkerio
HM = 1,7–2,3.

3.1. Orinės rišamosios medžiagos
3.1.1. Nedegtas molis
Statybiniais tikslais rišamosios medžiagos pradėtos naudoti labai seniai. Pati seniausia medžiaga yra nedegtas molis. Jis ilgą laiką buvo vienintelė rišamoji medžiaga.
Tai nulėmė žaliavos – gamtinio molio paplitimas. Molis – tai nuosėdinės kilmės uoliena.
Pagrindinis jį sudarantis mineralas yra kaolinitas Al2O3·SiO2·2H2O. Lietuvos moliuose yra
3,5–8 % Fe2O3, kuris nudažo molį gelsva, rusva spalva. Su vandeniu molis sudaro plastišką, lengvai formuojamą tešlą, kuri išlaiko jai suteiktą formą. Kuo daugiau molyje molingųjų (< 0,005 mm) dalelių, tuo daugiau vandens reikia (> 28 %) plastiškai tešlai gauti.
Tokie moliai vadinami „riebiais“. Džiūvant moliui, dalelytės artėja viena prie kitos stiprina
tarpusavio ryšį, vyksta procesas panašus į kietėjimą. Išdžiūvusio molio stipris gniuždant
gali siekti 20 N/mm2. Tačiau iš „riebaus“ molio suformuoti gaminiai džiūdami labiau
traukiasi, pleišėja, sutrūkinėja. Labai plastiškas molis džiūdamas susitraukia 10–15 %,
mažo plastiškumo („liesas“) – 4–6 %. Į „riebius“ molius dedama liesiklių – dažniausiai
smėlio. Didžiausias molio kaip rišamosios medžiagos ir gaminių iš jų trūkumas – jie
neatsparūs vandens poveikiui, įmirkę praranda stiprumą.
Pastaruoju metu nedegtas molis kaip rišamoji medžiaga naudojamas statybiniams
skiediniams gaminti, kurie yra nepakeičiama medžiaga mūrijant krosnis, židinius. Vis
populiariau darosi molinius skiedinius naudoti pastatų vidaus apdailai, nes nustatyta, kad
molinis tinkas gerai reguliuoja patalpų drėgnumą, sugeria kvapus. Molis su organiniais
užpildais (šiaudais, spaliais ir kt.) naudojamas pastatų sienoms. Kitose šalyse iš nedegto
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molio gaminamos plytos, blokeliai sienoms, pertvaroms mūryti, vidaus apdailos plokštės.
Apsaugotos nuo vandens šios medžiagos pasižymi dideliu ilgaamžiškumu.
3.1.2. Statybinis gipsas
Statybinis gipsas – miltelių pavidalo baltos spalvos orinė rišamoji medžiaga įvairiems
statybos ir remonto darbams patalpose.
Dažniausiai gaminamas iš gamtinio gipso (CaSO4·2H2O). Žaliava išgaunama,
smulkinama, kaitinama, malama. Kaitinimo metu gamtinis gipsas netenka dalies vandens
ir susidaro statybinis gipsas CaSO4·1/2H2O:
CaSO4·2H2O → CaSO4 · 1/2H2O + 3/2 H2O.

(3.2)

Jei šis procesas vyksta 150–180 °C temperatūroje esant normaliam slėgiui, gaunamas β modifikacijos statybinis gipsas, jei šis procesas vyksta 124 °C temperatūroje esant
0,13 MPa slėgiui, gaunamas α modifikacijos statybinis gipsas. Kai kuriose šalyse statybinis gipsas gaminamas iš kuro degimo produktų šalinanat sieros dioksidą. Toks gipsas vadinamas „dūmų“ gipsu. Lietuvoje sukurta ir kurį laiką naudota statybinio gipso gamybos
technologija iš fosforinių trąšų gamybos atliekos – fosfogipso.
Sumaišytas su vandeniu statybinis gipsas kietėja. Tuo metu vyksta hidratacijos (vandens prijungimo) reakcija:
CaSO4 · 1/2H2O + 3/2 H2O → CaSO4·2H2O + 133 kJ/kg.

(3.3)

Kietėdamas suriša 18,6 % vandens, iki 1 % didina tūrį.
Statybinio gipso savybės
Rišimosi trukmė – 2–20 min. Ji priklauso nuo žaliavos kokybės, smulkumo, mineralinės sudėties, priedų kiekio ir jų cheminės sudėties; nustatoma Viko prietaisu.
Sumalimo smulkumas – likutis ant sieto Nr. 0.2 mm – ne didesnis kaip 15 %.
Vandens sąnaudos normalaus tiršumo tešlai paruošti:
– β modifikacijos – 50–70 %,
– α modifikacijos – 35–45 %.
Stipris. Nustatomas lenkiant ir gniuždant po 2 valandų kietėjimo standartinius bandinius, suformuotus iš normalaus tirštumo tešlos. Stipris gniuždant yra apie du karus didesnis už stiprį lenkiant. Pagal stiprį gniuždant statybinis gipsas skirstomas į klases, kurios
parodo bandinių stiprį gniuždant MPa arba N/mm2. Yra nustatytos tokios stiprio gniuždant
klasės: β modifikacijos – G-2, G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, α modifikacijos – G-10, G-13,
G-16, G-19, G-22, G-25.
Statybinio gipso plastiškai tešlai gauti reikia apie tris kartus daugiau vandens nei gipsas chemiškai suriša, todėl sukietėjęs gipsas pasižymi dideliu atviru poringumu ir vandens
įgeriamumu, mažu atsparumu šalčiui.
Didžiausias gipso kiekis statybose sunaudojamas skiedinių, skirtų vidinių sienų,
pertvarų apdailai, sausiems glaistams, dekoratyviniams elementams (gipsatūrai), gipskartonio plokštėms gaminti.
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3.1.3. Orinės kalkės
Orinės kalkės gaminamos iš kalcio karbonatinių uolienų (klinties, kreidos, dolomitizuotos klinties, dolomito), kuriose yra ne daugiau kaip 8 % molio, smėlio ir kt. priemaišų.
Žaliava išgaunama, trupinama ir degama 900–1000 °C temperatūroje. Dažniausiai naudojamos kalcitinės uolienos (klintis, kreida), kurių degimo metu vyksta reakcija:
CaCO3 → CaO + C O2 ↑.

(3.4)

Taip gaunamos gabalinės negesintos kalkės. Šios kalkės malamos, tokiu būdu gaunamos miltelių pavidalo negesintos kalkės. Šios kalkės turi būti tokio smulkumo, kad ant
sieto Nr.0.2 liktų mažiau kaip 1,5 %, o ant sieto Nr.0.08 – mažiau kaip 15 % malinio
masės. Statyboje dažnai naudojamos vandeniu gesintos kalkės – Ca(OH)2, kurios susidaro
veikiant CaO vandeniu:
CaO + H2O → Ca(OH)2 + 1160 kJ/kg.

(3.5)

Jei gesinimui naudojama daug vandens (250–300 % nuo gabalinių kalkių masės),
gaunama kalkių tešla, jei naudojamas ribotas vandens kiekis (40–60 % nuo gabalinių
kalkių masės) – miltelių pavidalo gesintos kalkės, vadinamos hidratinėmis. Milteliai yra
baltos spalvos, jų tankis 500–550 kg/m3. Siekiant gauti geresnės kokybės hidratines kalkes, gesinamos maltos kalkės arba atsijojamos nepasigesinusios dalelės. Gesinimosi metu
išsiskiria šiluma ir kalkės suyra į labai mažas daleles, kurių skersmuo yra ne didesnis kaip
5–20 mikrometrų.
Gesintų kalkių, smėlio ir vandens skiedinys naudojamas kaip rišamoji medžiaga
mūrijant. Mūrijimo metu plytos ar kiti mūro elementai sugeria skiedinyje esantį vandens
perteklių, kurį vėliau palaipsniui išgarina. Netekęs dalies vandens skiedinys įgyja tvirtumo
ir nebeleidžia plytoms, kitiems mūro elementams judėti. Toliau kietėjimas vyksta dėl karbonizacijos. Tai lėta ore esančio CO2 reakcija su skiedinyje esančiu Ca(OH)2; susidaro
CaCO3:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.

(3.6)

Orinės kalkės taip pat naudojamos tinkavimui skirtiems skiediniams, mažo stiprumo
betonams, autoklaviniams dirbiniams (silikatinėms plytoms, blokams, akytojam betonui),
kurie kietėja veikiant aukštai temperatūrai ir garų slėgiui, gaminti.
Gesintos kalkės naudojamos kaip vidaus dažų baltos spalvos pigmentas, gipsinių
skiedinių stingimo spartos reguliavimo priedas. Be to, gesintos kalkės yra tinkama
medžiaga sodo medeliams baltinti. Nudažyta kalkiniais dažais medelių žievė nepleišėja.
Jos naudojamos rūgščioms dirvoms kalkinti. Atplėštoje pakuotėje negesintų kalkių laikymo trukmė yra ribota, nes jos smarkiai traukia iš oro drėgmę ir gesinasi, be to, prieš
naudojant jas būtina gesinti.
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3.2. Vandeninės rišamosios medžiagos
3.2.1. Gamybos istorija
Jūreivystės vystymasis XVII–XVIII a. iškėlė uždavinį uostų statybai sukurti vandens
poveikiui atsparią rišamąją medžiagą. 1756 m. anglas D.Smit‘as degdamas klintis su molio priemaiša gavo atsparią vandeniui rišamąją medžiagą – hidraulines kalkes. 1796 m.
anglas D.Parker‘is užpatentavo romancementą, galintį kietėti ore ir vandenyje. Iki IX a.
vidurio šios medžiagos buvo pagrindinės hidrotechnikos statinių statyboje. 1807 m. rusų
akademikas V.M.Severgin‘as aprašė rišamąją medžiagą, gaunamą išdegus, o po to sumalus mergelio uolienas. Gauta medžiaga buvo geresnės kokybės už romancementą.
Pagrindinė vandeninė rišamoji medžiaga – cementas sukurtas ir užpatentuotas
portlandcemenčio vardu D.Britanijoje 1824 m. Tai atliko D. Aspdin‘as. Pramoninė cemento gamyba pradėta: 1840 m. – D.Britanijoje; 1855 m. – Vokietijoje; 1856 m. – Rusijoje; 1914 m. – Lietuvoje, Valkininkuose (Varėnos r.). Fabrikas pastatytas prof. P.Jodelės
iniciatyva; per I pasaulinį karą sugriautas ir neatstatytas; 1952 m. pradėjo veikti Akmenės
cemento gamykla (dabar AB „Akmenės cementas“).
3.2.2. Hidraulinės kalkės
Hidraulinės kalkės gaunamos žemesnėje už sukepimo temperatūrą (1250 °C) išdegus
mergelingas kalcitines uolienas, kuriose yra 8–20 % molio ir kt. priemaišų. Dažniausiai
hidraulinės kalkės gaminamos kaip ir orinės kalkės: žaliava išgaunama, trupinama, degama
900–1000 °C temperatūroje. Jos naudojamos maltos arba gesintos iki miltelių. Gesinamos
mažu vandens kiekiu (6–20 %); nepasigesinusios dalelės atskiriamos, sumalamos ir malinys sumaišomas su bendra miltelių mase. Atsižvelgiant į tai, kad hidraulines kalkes sudaro orinio kietėjimo komponentas (CaO) ir hidrauliniu kietėjimu pasižymintys mineralai,
kietėjimo pradžioje sudaromos orasausės kietėjimo sąlygos, o vėliau drėgnos.
Savybės. Rišimosi pradžia > 1 val., rišimosi pabaiga ≤ 15 val. Stipris gniuždant
nustatomas bandant iš vienos dalies kalkių ir trijų dalių standartinio smėlio suformuotas
prizmes (160×40×40 mm), kurios 7 paras kietėja ore ir 21 parą vandenyje. Hidraulinių
kalkių stipris gniuždant nėra didelis – 2–5 N/mm2, MPa. Jos naudojamos gaminant mūro
ir tinko skiedinius, mažo stiprumo betonus. Tinkamai parinkus kietėjimo režimą skiediniai
ir betonai yra stipresni už pagamintus su orinėmis kalkėmis.
3.2.3. Cementas
Cementas yra smulki miltelių pavidalo mineralinė rišamoji medžiaga, kuri sumaišyta
su vandeniu rišasi ir kietėja vykstant hidratacijos reakcijoms ir procesams. Sukietėjusi nepraranda stiprumo bei pastovumo ore ir vandenyje. Tai pagrindinė, plačiausiai naudojama
rišamoji medžiaga.
Gamybos principai
Pagrindinės žaliavos cementui gaminti yra kalcitinės uolienos, kuriose vyrauja CaO
(kreida, klintis) ir molis, kurio sudėtyje yra SiO2, Al2O3, Fe2O3. Karjere išgauta klintis trupinama, malama. Naudojant šlapiąjį gamybos būdą, klinties miltai (75 %) ir molis (25 %)
sumaišomi vandens terpėje. Ši masė vadinama šlamu, joje būna 34–42 % vandens. Naudojant sausąjį gamybos būdą, klinties miltai sumaišomi su molio miltais. Klinties ir molio mišinys patenka į sukamąsias krosnis, kuriose 1450 °C karštyje susiformuoja dirbtinis
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mineralas klinkeris, kuris staigiai ataušinamas. Gaminant klinkerį šlapiuoju būdu, šilumos
sąnaudos siekia 5000–6700 kJ/kg, sausuoju būdu – 3100–4400 kJ/kg, į aplinką išsiskiria
daug CO2 – 0,9–0,5 kg/kg klinkerio.
Klinkerį sudaro tokie oksidai: CaO – 63–66 %, SiO2 – 21–24 %, Al2O3 – 4–8 %,
Fe2O3 – 2–4 %. Degimo metu šie oksidai susijungia į keturis pagrindinius mineralus:
- trikalcio silikatą, vadinamą alitu (litos – graikų kalba akmuo) 3CaO·SiO2 (C3S),
- dikalcio silikatą, vadinamą belitu 2CaO·SiO2 (C2S),
- trikalcio aliuminatą 3CaO·Al2O3 (C3A),
- tetrakalcio aliumoferitą 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (C4AF).
Šių mineralų būna: alito – 37–60 %, belito – 15–37 %, C3A – 6–15 %, C3AF – 10–
18 %. Didesniu stiprumu pasižymi daugiau alito turintys cementai, greitesniu kietėjimu
– daugiau alito ir C3A turintys cementai.
Staigiai ataušintą klinkerį malant ir maišant su gipsu (≤ 5 % nuo klinkerio masės) bei
kitais priedais, pagaminamos įvairios cemento atmainos. Cementas malamas iki didelio
savitojo paviršiaus A = 280–440 m2/kg (2800–4400 cm2/g). Cemento akmens stiprumas
didėja iki 500 m2/kg savitojo paviršiaus, todėl smulkiau malti netikslinga. Cemento malinyje pageidautinos 3–30 μm dalelės, kurios hidratuojasi (sureaguoja su vandeniu) per
pirmasias 7 paras. Tokių dalelių paprastuose cementuose yra 40–50 %, aukštų klasių – 55–
65 % ir ypač stipriuose – daugiau kaip 70 %. Iki 3 μm dalelės hidratuojasi per pirmąją parą.
Cemento malinio smulkumas nusakomas granuliometrine sudėtimi, savituoju paviršiumi
bei likučiais ant sieto Nr. 0.08 (0.09). Pastarasis dažniausiai yra 6–15 %.
Pagrindinės cementų atmainos, jų žymėjimas
Pagal cheminę sudėtį arba klinkerį pakeičiančių priedų rūšį išskiriamos 5 pagrindinės
įprastinių cementų atmainos (3.1 lentelė):
1) portlandcementis – CEM I;
2) sudėtinis portlandcementis – CEM II;
3) šlakinis cementas – CEM III;
4) pucolaninis cementas – CEM IV;
5) mišrusis cementas – CEM V .
Pagal stiprį (aktyvumą) cementai skirstomi į klases. Gaminamas trijų pagrindinių
klasių cementas: 32,5; 42,5; 52,5. Cemento klasės – standartinių cementinio skiedinio
bandinių, kietėjusių 28 paras, su 95 % tikimybe garantuotas stipris gniuždant, išreikštas
N/mm2 (MPa).
Pagal kietėjimo greitį cementai būna: įprastinio ankstyvojo stiprio – N, greitai
kietėjantys – R ir lėtai kietėjantys – L.
Jei cemente šarminių oksidų Na2O, K2O kiekis neviršija 0,8 %, pažymima raidėmis
MA.
Cemento žymėjimo pavyzdžiai:
CEM I 52,5 N (MA) – tai 52,5 stiprio klasės, įprastinio kietėjimo greičio, iki 0,8 %
šarminių oksidų turintis portlandcementis;
CEM II/A-L 42,5 N (MA) – tai 42,5 stiprio klasės, įprastinio kietėjimo greičio, iki
0,8 % šarminių oksidų turintis klinties portlandcementis.
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3.1 lentelė. Įprastinių cementų atmainos (tipai) ir sudėtis

Cemento tipai

Įprastiniai cementai

CEM I portlandcementis

Cementų
žymėjimas

Pagrindiniai komponentai %
klinkeris K

priedai

CEM I

95–100

–

šlakinis portlandcementis

CEM II/A-S
CEM II/B-S

80–94
65–79

S, 6–20
S, 21–35

mikrodulkių portlandcementis

CEM II/A-D

90–94

D, 6–10

CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q
CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W
CEM II/A-T
CEM II/B-T

80–94
65–79
0–94
65–79
80–94
65–79
80–94
65–79
80–94
65–79

P, 6–20
P, 21–35
Q, 6–20
Q, 21–35
V, 6–20
V, 21–35
W, 6–20
W, 21–35
T, 6–20
T, 21–35

CEM II/A-L
CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL
CEM II/A-M
CEM II/B-M
CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C

80–94
65–79
80–94
65–79
80–94
65–79
35–64
20–34
5–19

CEM IV/A
CEM IV/B

65–94
5–64

L, 6–20
L, 21–35
LL, 6–20
LL, 21–35
visų 6–20
visų 21–35
S, 35–65
S, 66–80
S, 81–95
D, P, Q, V, W,
11–35
D, P, Q, V, W,
36–55

CEM V/A
CEM V/B

40–64
20–38

pucolaninis
portlandcementis

CEM II pelenų portlandcementis

skalūnų portlandcementis

klinčių portlandcementis

mišrus portlandcementis
CEM
III

šlakinis cementas

CEM
IV

pucolaninis cementas

CEM V sudėtinis cementas

P, Q, V, 18–30
P, Q, V, 31–50

Priedai: S – granuliuotas aukštakrosnių šlakas, D – SiO2 mikrodulkės (mikrosilika), P – gamtiniai
hidrauliniai priedai (opoka, trepelis, vulkaniniai pelenai), Q – dirbtiniai hidrauliniai priedai (dehidratuoti moliai, spalvotųjų metalų gamybos atliekos), V – rūgštūs pelenai (SiO2 ≥ 25 %, Al2O3+
+ Fe2O3 + CaO < 5 %), W – baziniai pelenai (SiO2 < 25 %, Al2O3+ CaO = 5–15 %), T – degtas
skalūnas, L – klintis (CaCO3), kurioje organinės kilmės anglies yra ≤ 0,5 %, LL – klintis (CaCO3),
kurioje organinės kilmės anglies yra ≤ 0,2 %, M – mišrūs priedai.

Jūrų hidrotechnikos ir kitose aplinkose naudojamiems statiniams, kur galimas sulfatų
poveikis betonui, jo gamybai turi būti naudojamas sulfatams atsparus cementas. Toks cementas žymimas SR (sulphate resistant), nurodant arba nenurodant C3A kiekį %, pvz.,
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CEM I-SR 5 (sulfatams atsparus portlandcementis, kuriame C3A yra ≤5 %), CEM III/BSR ir CEM III/C-SR (sulfatams atsparus šlakinis cementas).
AB „Akmenės cementas“ cementas gaminamas šlapiuoju būdu. Naudojamos vietinės
žaliavos – klintis ir molis. Gipsas importuojamas iš Latvijos. 2004 m. buvo pagaminta
0,7 mln. tonų, 2005 m. – 0,832 mln. tonų, 2006 m. – 1,06 mln. tonų, 2007m. – 1,09 mln.
tonų cemento. 2004 m. AB „Akmenės cementas“ produkcija Lietuvos rinkoje užėmė 67 %,
2005 m. – 72 %, 2006 m. – 77 %, 2007 m. – apie 80 %. 1990 m. šioje gamykloje buvo
pagaminta 3,62 mln. tonų cemento.
2007 m. pradėtas gamyklos modernizavimas, kurio metu neekonomiškas šlapias cemento gamybos būdas keičiamas sausu gamybos būdu. Tai leis žymiai padidinti gamyklos
darbo našumą bei sumažinti energijos sąnaudas produkcijos vienetui pagaminti.
AB „Akmenės cementas“ parduoda sukamųjų krosnių dulkes, kurios plačiai naudojamos žemės ūkyje rūgščioms dirvoms kalkinti arba kaip sudėtinė kalio turinti trąša, taip pat
gali būti naudojamos silikatinėms plytoms, mineralinei vatai gaminti, formavimo drėgmei
mažinti gaminant keramines plytas, kaip mikroužpildas gaminant asfaltbetonį.
Lietuvos rinkai gaminamas šių tipų cementas: CEM I 52,5 N (MA), CEM I 42,5 R
(MA), CEM I 42,5 N (MA), CEM II/A-L 42,5 N (MA). Lietuvai gaminamame cemente
šarmų kiekis, skaičiuojant Na2O ekvivalentu, yra < 0,8 %, kadangi Lietuvos užpildai
užteršti reaktyviomis uolienomis. Latvijos rinkai ir Kaliningrado sričiai tiekiamas toks cementas: CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N, CEM II/A-L 42,5N. Vakarų rinkai gaminamas portlandcementis – CEM I 42,5 R (A). 2004 m. pradėtas gaminti sulfatams atsparus šlakinis
cementas CEM III/B 32,5N (SR), tinkantis naudoti statant bei remontuojant gelžbetoninius
uostų bei vandenvalos įrenginius, užtvankas ar panašius statinius.
Visiems cementų tipams yra išduoti EC atitikties sertifikatai: t.y. suteikta teisė CE
atitikčiai ženklinti. CE ženklinimas liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius
harmonizuoto Europos standarto EN 197-1 reikalavimus ir juo leidžiama prekiauti visose
Europos Sąjungos šalyse.
Cemento kietėjimas
Cementui kietėjant vyksta hidratacijos (vandens prijungimo) ir hidrolizės reakcijos.
Jos metu cemento klinkerį sudarantys keturi mineralai: trikalcio silikatas 3CaO·SiO2, dikalcio silikatas 2CaO·SiO2, trikalcio aliuminatas 3CaO·Al2O3 ir tetrakalcio aliumo feritas
4CaO·Al2O3·Fe2O3 reaguoja su vandeniu ir sudaro kalcio hidrosilikatus, hidroaliuminatus, hidroferitus bei kalcio hidroksidą Ca(OH)2. Kietėjant sudėtiniam portlandcemenčiui
ir kitų atmainų cementui, be nurodytų, vyksta ir kitokios reakcijos. Pvz., kai malimo metu
įmaišomi aktyvūs mineraliniai SiO2 turintys priedai, Ca(OH)2 reaguoja su SiO2 sudarydami stabilų junginį Cao·SiO2·H2O. Cementui kietėjant išsiskiria šiluma. Kietėjimo sparta
priklauso nuo temperatūros. Didėjant temperatūrai kietėjimas vyksta greičiau. Gaminant
cementinio betono gaminius gamyklose jie kietinami garų kamerose esant 60–90 °C
temperatūrai. Didžiausias kietėjimo greitis gaunamas autoklavuose esant 175–200 °C
temperatūrai ir 0,8–1,8 MPa slėgiui. Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, užšąla vanduo
ir kietėjimas sustoja. Panaudojus vandens užšalimo temperatūrą pažeminančius priedus
(druskas Na2NO2, K2CO3 ir kt.) cementas betonuose ir skiediniuose kietėja esant neigiamoms temperatūroms.
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Cemento savybės
Tankis ir šilumos išsiskyrimas kietėjimo (hidratacijos) metu:
Cemento atmaina

Savitasis tankis
kg/dm3

Piltinis tankis* kg/dm3

nesutankinto
Portlandcementis
3,1–3,2
Šlako portlandcementis
2,8–3,05
0,9–1,2
Pucolaninis portlandcementis
2,90
Skalūnų portlandcementis
3,00
Aliuminatinis cementas
* dozuojant pagal tūrį pasirenkam 1,35 kg/dm3

sutankinto

1,4–1,7

Išsiskiria
šilumos J/g
375–525
355–440
315–420
360–480
545–585

Vandens sąnaudos – parodo vandens kiekį procentais, reikalingą normalaus tirštumo
tešlai gauti. Cementų CEM I, CEM II yra 24–28 %, CEM III – 23–32 %, CEM IV – 30–
40 %. Mažesnėmis vandens sąnaudomis pasižymintys cementai sudaro tankesnį, atsparesnį
šalčiui cementinį akmenį.
Rišimosi pradžia – laikas nuo cemento ir vandens sumaišymo iki momento, kai cemento tešla pradeda virsti kietu kūnu (plastiškumo praradimo pradžia). Reikalaujama,
kad rišimasis prasidėtų ne anksčiau kaip po 45 min. ir baigtųsi ne vėliau kaip po 10 val.
Dažniausiai naudojamų cementų rišimasis prasideda po 1–2 val. Iki rišimosi pradžios
būtina paruoštą betono mišinį atgabenti į statybvietę, sudėti į klojinius ir sutankinti.
Rišimosi pabaiga – laikas nuo cemento ir vandens sumaišymo iki momento, kai
cemento tešla baigia virsti kietu kūnu (plastiškumo praradimo pabaiga). Dažniausiai
naudojamų cementų rišimasis baigiasi po 5–8 val. Po rišimosi pabaigos pradedama
kietėjančio cementinio betono, statybinio skiedinio priežiūra (drėkinimas).
Stiprumas (aktyvumas) – pagrindinė cemento savybė, nusakanti betono, cementinio
skiedinio kokybę; nustatomas gniuždant 28 paras kietėjusius standartinius cementinio
skiedinio (1 dalis cemento, trys dalys standartinio smėlio, v/c = 0,5) bandinius –
40×40×160 mm prizmes. Pagal šį rodiklį, kaip minėta, cementai skirstomi į klases. Dėl
hidratacijos su oro drėgme cemento aktyvumas mažėja: 10–20 % – per 3 mėn., 20–30 % –
per 6 mėn. Greičiau aktyvumą praranda smulkesni, aukštesnių klasių cementai. Cementas
sandėliuoti turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio.
Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos
vietos.
Cemento naudojimas
Daugiausiai pagrindinių atmainų cemento sunaudojama gaminant įvairius betonus,
statybinius skiedinius. Taip pat ši rišamoji medžiaga naudojama gaminant įvairias cemento-drožlių (fibrolitas, „cetris“), cemento-plaušo (mineritas, eternitas) apdailos plokštes.
Parenkant cementą betonui atsižvelgiama į paskirtį (4.1 lentelė) ir aplinkos poveikio klases
(4.2 lentelė).
Specialieji cementai
Aliuminatinis cementas. Žaliava – boksitai, klintis. Kaitinant sulydomi, lydalas
ataušinamas, sumalamas. Sudėtis: CA, C4AF, C12A7 ir C2AS. Suklojimo laikas 1,5–2 val.
Pasižymi dideliu kietėjimo greičiu ir stiprumu. Skiedinio (v/c = 0,40) stiprio kitimas:
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Kietėjimo trukmė
6–8 val
1 d.
28 d.

Stipris gniuždant N/mm2
35–55
60–80
80–100

Pakankamai greitai kietėja esant neaukštoms temperatūroms, pvz., esant 0 °C per tris
paras pasiekia 50 % projektinio stiprio. Naudojamas atsparaus karščio betonui gaminti
(išlaiko 1200–1600 °C karštį), konstrukcijoms remontuoti, avarijoms likviduoti. Pasižymi
dideliu atsparumu šalčiui ir nelaidumu vandeniui, nes cementinio akmens poringumas 1,5
karto mažesnis nei portlandcemenčio. Naudojamas ribotai, nes 5–6 kartus brangesnis už
portlandcementį.
Plėtrusis cementas. Gaminamas naudojant portlandcemenčio klinkerį (56–65 %),
aliuminatinį cementą (5–7 %), statybinį gipsą (7–10 %) ir aktyvų mineralinį priedą (20–
28 %). Kietėdamas plečiasi ne mažiau kaip 0,1 %. Naudojamas gaminant nesitraukiančius
ir plėtriuosius betonus ir skiedinius, kurie dažniausiai naudojami remonto darbams. Tokie
skiediniai ypač tinka plyšiams užtaisyti.
Ypač plėtrus cementas. Gaminamas naudojant portlandcemenčio klinkerį (65–70 %)
aliuminatinį cementą (16–20 %) ir statybinį gipsą (14–16 %). Kietėdamas plečiasi 3–4 %,
sudaro 2–6 MPa įtempius. Naudojamas remontiniams skiediniams, savaiminio įtempio
gelžbetoninėms konstrukcijoms: vamzdžiams, aukšto nelaidumo vandeniui rezervuarams,
kelių dangoms.
Baltasis cementas. Gaminamas iš klinties ir baltojo (labai mažai geležies Fe2O3,
mangano MnO oksidų turinčio) molio. Naudojamas gaminant dekoratyvinius baltus
betonus, statybinius skiedinius, cementinius dažus statinių išorės ir vidaus apdailai. Į
baltąjį cementą įmaišius pigmentų gaunamas įvairių spalvų (raudonas, geltonas, žalias,
mėlynas, juodas) cementas.
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4. BETONAS
4.1. Klasifikacija
Betonas – dirbtinio akmens medžiaga, gauta sukietėjus cemento, stambiųjų ir
smulkiųjų užpildų, vandens, priedų bei įmaišų arba be jų mišiniui. Jo reikiamos savybės
susiformuoja hidratuojantis cementui.
Tai plačiausiai naudojama statybinė medžiaga. Pastaraisiais metais kasmet pasaulyje
pagaminama apie 6 mlrd. m3 (6 km3; vidutiniškai po 1 m3 žmogui) betono. Šiuo metu statybose naudojama įvairių tipų betonai. Pagal sauso betono tankį jie skirstomi taip:
– sunkusis – ρn > 2600 kg/m3;
– normalusis – ρn > 2100 ... ≤ 2600 kg/m3;
– lengvasis – ρn > 900 ... ≤ 2100 kg/m3;
– ypač lengvas – ρn ≤ 900 kg/m3.
Projektuojant konstrukcijas, pasirenkamos tokios tankio reikšmės: normaliojo
nearmuotojo betono ρn = 2 400 kg/m3, vidutiniškai armuotojo ar iš anksto įtempto
ρn = 2 500 kg/m3, tūrinis svoris atitinkamai 24 kN/m3 ir 25 kN/m3.
Pagal rišamąją medžiagą išskiriami šie betonai:
– cementiniai (naudojami plačiausiai);
– kalkiniai;
– gipsiniai;
– silikatiniai (iš jo gaminamos silikatinės plytos, blokai);
– bituminiai (asfaltbetonis);
– polimeriniai ;
– mišrieji (polimercementiniai ir kt.).
Pagal užpildų rūšį:
– su tankiaisiais užpildais (natūraliu smėliu, žvirgždu, skalda), kurių išdžiovintų
dalelių natūralusis tankis ρn > 2000... < 3000 kg/m3;
– su akytais užpildais (keramzitu, polistireniniu putplasčiu, pjuvenomis ir kt.) kurių
išdžiovintų dalelių natūralusis tankis ρn ≤ 2000kg/m3 arba sausų grūdelių piltinis
tankis ρp ≤ 1200 kg/m3;
– su specialiaisiais užpildais (šamotu, rūdų turinčios uolienomis, ketaus skrapu).
Pagal užpildų stambumą:
– smulkiagrūdžiai – D < 8 (10) mm;
– stambiagrūdžiai– D ≥ 8 (10) mm.
Pagal struktūrą (4.1 pav.):
– tankieji;
– stambiaporiai;
– porizuotieji (akytieji).
Pagal paskirtį:
– konstrukcinis (stiprus betonas, iš kurio gaminami apkrovas laikantys elementai,
konstrukcijos);
– konstrukcinis-termoizoliacinis;
– termoizoliacinis;
– specialios paskirties:
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Normalusis uždaros struktūros betonas. Jame yra 1–2 % technologinių
porų

Betonas su akytais lengvais
užpildais (keramzitu, pemza,
polistireniniu putplasčiu)

Betonas dėl orą įtraukiančių priedų turintis daugiau uždarų porų.
Jame yra apie 3–5 % dirbtinai sudarytų ir technologinių porų,
kurių skersmuo < 0,3 mm

Akytasis (porizuotas) betonas. Gaminamas be stambių užpildų su dujas
išskiriančiais ar putas sudarančiais
priedais. (Dujų betonas, putų betonas)

Stambiaporis betonas.
Gaminamas be smulkių
užpildų

4.1 pav. Skirtingos struktūros betonai

– hidrotechninis – betonas, kurio tankiui, ilgaamžiškumui keliami didesni reikalavimai;
– kelių – skirtas kelių, aerodromų dangoms įrengti, turi pasižymėti dideliu atsparumu
dilumui, atsparumu šalčiui;
– dekoratyvusis;
– atsparus karščiui;
– saugantis nuo radioaktyviųjų spindulių;
– laidus šviesai betonas (su tam tikra kryptimi išdėstytomis šviesolaidžio gijomis,
kurios sudaro apie 4–7 % betono tūrio; 2001 m. sukurtas Vengrijoje).
Pagal stiprį gniuždant (4.12 lentelė):
– stiprusis – betonas, kurio stiprio gniuždant klasė didesnė kaip C50/60;
– normalusis – betonas, kurio stiprio gniuždant klasė ≤ C50/60 – ≥ C30/37;
– mažo stiprio – betonas, kurio stiprio gniuždant klasė ≤ C25/30.
Pagal armavimą (gamybos pradžia):
– nearmuotas betonas (1840 m.);
– gelžbetonis, plienbetonis (1865 m.)
– įtemptai armuotas betonas (1920 m.);
– fibrobetonas – armuotas metaliniu ar sintetiniu plaušu (1965 m.);
– tekstilinis betonas (1995 m.).
Pagal suklojimo, tankinimo būdą:
– plūkiamas (1840 m.);
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– vibruojamas (1930 m.);
– siurbliais tiekiamas (1935 m.);
– naudojamas povandeniniam betonavimui (1940 m.);
– takusis (su plastifikuojančiais priedais, mažai tankinamas) (1970 m.);
– savaime sutankėjantis (su naujos kartos plastifikuojančiais priedais) (1995 m.);
– centrifuguojamas (išcentrinės jėgos poveikyje sutankinamas) ;
– torkretinis (suspausto oro pagalba suklojamas ir sutankinamas);
– voluojamas.
Betono platų naudojimą nulemia palyginti nedidelė kaina dėl vietinių užpildų, kurie sudaro iki 80 % betono tūrio, galimybė gaminiams, konstrukcijoms suteikti įvairias
formas, savybių įvairovė, mechanizuota, automatizuota gamybos, suklojimo, tankinimo
technologija. Prie betono trūkumų galima priskirti palyginti didelį konstrukcinio betono
tankį, mažą stiprį tempiant.

4.2. Reikalavimai betono mišinio sudedamosioms medžiagoms
Betono ir gelžbetonio savybės ir gaminių iš jų kokybė labiausiai priklauso nuo betono sudėtinių medžiagų (cemento, užpildų, vandens, priedų) kokybės, mišinio sudėties
tikslumo, ypač vandens ir cemento sąnaudų santykio, transportavimo, betonavimo technologijos (suklojimo, sutankinimo, paviršiaus apdorojimo), kietėjimo sąlygų ir trukmės
bei kitų veiksnių, o gelžbetonio – ir nuo armatūros bei armavimo kokybės.
Betono sudėtis ir sudedamosios medžiagos turi būti parinktos taip, kad atitiktų nurodytus reikalavimus, keliamus betono mišiniui ir betonui, įskaitant konsistenciją, stiprį, tankį,
ilgaamžiškumą, armatūros ir įdėtinių detalių apsaugą nuo korozijos, gamybos procesą ir
numatomą betonavimo darbų atlikimo būdą. Be to, betonas turi būti suprojektuotas taip,
kad betono mišinys kuo mažiau išsisluoksniuotų ir iš jo neatsiskirtų vanduo. Medžiagos,
naudojamos betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms gaminti, turi atitikti standartų
reikalavimus. Jos turi būti parenkamos atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir įvertinant bet
kokius agresyviuosius poveikius.
Cemento parinkimas
Cementas parenkamas, kaip minėta, atsižvelgiant į betono naudojimo paskirtį (4.1
lentelė), reikiamą betono mišinio rišimosi ir betono kietėjimo trukmę, kietinimo sąlygas,
konstrukcijos matmenis (dėl įšilimo) ir naudojimo aplinkos sąlygas (4.2 lentelė), užpildų
galimą reaktyvumą su mišinio šarmais. Jis turi atitikti standarto LST EN 197-1:2001 reikalavimus.
Cemento stiprio klasė parenkama atsižvelgiant į reikiamą betono, statybinio skiedinio stiprį (4.3 lentelė).
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4.1 lentelė. Cementų naudojimo sritys

Cemento
atmaina
CEM I ir
CEM II

CEM III

CEM IV

Pagrindinė paskirtis

Leidžiama naudoti

Negalima naudoti

Betoninėms, gelžbetoninėms
surenkamosioms ir
monolitinėms konstrukcijoms

Papildomai patikrinus
specialiąsias cemento
savybes, leistina
vartoti specialiesiems
betonams
Konstrukcijoms, betonuojamoms karštu
ir sausu oru, kai
palaikoma reikiama
drėgmė.
Papildomai patikrinus
specialiąsias cemento
savybes, leistina
vartoti specialiesiems
betonams

Specialiesiems betonams
ir konstrukcijoms, papildomai nepatikrinus šio
cemento savybių

Betoniniams ir
gelžbetoniniams surenkamiesiems gaminiams, kurie
kietinami garų kamerose,
monolitinėms betoninėms
ir gelžbetoninėms
antžeminėms, požeminėms
ir povandeninėms konstrukcijoms, statomoms gėlojo ir
mineralinio vandens zonoje;
masyvių statinių vidinės
zonos betonui
Požeminėms ir
povandeninėms konstrukcijoms, eksploatuojamoms
minkštame gėlame vandenyje

Povandeninėms ir
požeminėms, mineralinio vandens
veikiamoms konstrukcijoms

Šalčiui atspariems
betonams, kurių F200
ir daugiau; betonams,
kietėjantiems žemesnėje
kaip 10°C temperatūroje,
kai nėra papildomo
šildymo; periodiškai
sudrėkstančiomsišdžiūstančioms konstrukcijoms

Periodiškai
užšąlančiomsatšylančioms arba
sudrėkstančiomsišdžiūstančioms konstrukcijoms; betonams,
kietėjantiems žemesnėje
kaip 10°C temperatūroje,
kai nėra papildomo
šildymo

4.2 lentelės pastabos: a) cemento stiprio klasė ≥ 42,5 arba ≥ 32,5 R, kai šlako kiekis S ≤ 50 %;
b)
CEM III/B gali būti naudojamas jūros hidrotechnikos statinių betonui, jei v/c ≤0,45, mažiausia stiprio klasė
C35/45, cemento kiekis c ≥ 340 kg/m3; geležinkelio peronams, jei v/c ≤ 0,35, mažiausia stiprio klasė C40/50,
cemento kiekis c ≥ 360 kg/m3; abiem atvejais turi būti naudojami orą įtraukiantys priedai;
c)
esant sulfatų poveikiui (išskyrus jūros vandens) turi būti naudojamas sulfatams atsparus cementas;
d)
kai kurios šių ir CEM IV bei CEM V cementų kombinacijos (pvz., gamybai naudojant dviejų rūšių priedus)
gali būti naudojamos ir esant kitoms aplinkos poveikio klasėms
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Cemento tipai CEM

4.2 lentelė. Cemento tinkamumas betonui priklausomai nuo aplinkos poveikio klasių (4.17 lentelė)
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4.3 lentelė. Rekomenduojamos cemento klasės įvairių klasių betonui

Betono klasė
Cemento klasė

≤ C8/10
32,5

C12/15 – C20/25
32,5, 42,5

C20/25 – C30/37
42,5, 52,5

C35/45, C40/50
52,5

Betono užpildai
Birios mineralinės (rečiau organinės) medžiagos, sudarančios neaktyvią betono
mišinio dalį, įprastame betone užima 70–80 % tūrio. Tai inertinės su cemento mineralais nereaguojančios medžiagos. Užpildai gali būti gamtiniai, dirbtiniai, arba pakartotinai
paruošti iš anksčiau statyboje naudotų medžiagų.
Užpildai pagal grūdelių dydį ir formą skirstomi taip:
smulkieji – tai gamtinis smėlis arba trupinant uolienas gaunama skaldelė, kurių dalelių
(grūdelių) dydis 0,063–4 mm;
stambieji, kurių dalelių skersmuo didesnis kaip 4 mm. Jiems priskiriami:
– žvirgždas – apvalainos dalelės, kurių dydis 4–32 mm;
– gargždas – apvalainos dalelės, kurių dydis 32–128 mm;
– žvirgždo, gargždo skalda – trupinto žvirgždo, gargždo dalelės, kurių dalis paviršiaus
apvalainas, glotnus, dalis skeltas, aštriabriaunis. Grūdelių dydis 4–32 mm;
– skalda – trupintų uolienų (granito, dolomito) aštriabriaunės, šiurkštaus paviršiaus
dalelės, kurių dydis 4–32 mm;
– stambioji skalda – tas pat, tik dalelių dydis 32–90 mm;
Užpildai gali būti suskirstyti į tarpines frakcijas. Pvz., skaldos frakcijos: 4/8, 4/16,
4/24, 8/16, 16/32 ir t.t. Pirmas skaičius rodo mažiausių skaldos dalelių matmenį (d), antras
– didžiausių (D).
Didesnio plastiškumo, savaime sutankėjantiems betono mišiniams naudojami
mikroužpildai – mineralinių medžiagų milteliai, kurių dalelės mažesnės kaip 0,125 mm.
Mišrus užpildas – gamtinis žvyras (smėlio ir žvirgždo) mišinys, kurio dalelių dydis
0,063–32 mm.
Užpildų dalelių ilgio, pločio ir aukščio matmenų santykis turėtų atitikti tokią sąlygą:
1 : > 0,4 : > 0,4. Optimalia laikoma rutuliška ir kubiška užpildų forma, nes plokščių,
pailgų kūnų paviršiaus plotas didesnis ir jiems sudrėkinti ir reikia daugiau vandens. Kuo
dalelės apvalesnės, lygesniu paviršiumi, tuo betono mišinys lengviau sumaišomas, suklojamas ir sutankinamas. Plokščios, pailgos, šiurkščiu paviršiumi dalelės apsunkina betono mišinio apdirbimą, didina cemento tešlos poreikį. Kampuotos, šiurkščiu paviršiumi
dalelės turi didesnį paviršiaus plotą, todėl geriau sukimba su cementiniu akmeniu ir padidina betono stiprį, ypač lenkiant ir tempiant (4.2 pav.).
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Žvirgždas; dalelės apvalios, rutuliškos

Žvirgždas; dalelės apvalainos,
plokščios, pailgos

Skalda. Dalelės kampuotos, kubiškos

Skalda. Dalelės kampuotos, plokščios, pailgos

Tūris: V = 2 cm × 2 cm × 2 cm = 8 cm3
Paviršiaus plotas:
A = 2 cm × 2 cm × 6 = 24 cm2
Tūris: V = 8 cm × 2 cm × 0.5 cm = 8 cm3
Paviršiaus plotas:
A = (8 cm × 2 cm + 8 cm × 0,5 cm + 2 cm ×
× 0,5 cm) × 2 = 42 cm2
Formos įtaka paviršiaus plotui
4.2 pav. Betono užpildų grūdelių formos

Reikalavimai užpildams
Užpildai betonui gaminti turi būti frakcionuoti, švarūs, be kenksmingų priemaišų,
kurios gali trumpinti betono ilgaamžiškumą arba skatinti gelžbetonio armatūros koroziją.
Jie turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus.
Užpildų privalomieji sertifikavimo rodikliai yra:
– granuliometrinė sudėtis;
– smulkiųjų dalelių (smulkelių) kiekis;
– dalelių forma;
– stiprumas.
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Taip pat gali būti nustatomas užpildų atsparumas trupinimui, dėvėjimuisi, gludinimui ir dilimui, dalelių tankis ir vandens įmirkis, piltinis tankis, ilgaamžiškumo rodikliai:
stambiojo užpildo atsparumas šalčiui; tūrio pastovumas-susitraukimas džiūvant, šarminis
reaktyvumas, chloridų, sieros junginių ir kitų priemaišų kiekis.
Užpildų granuliometrinė sudėtis nustatoma juos sijojant standartiniais sietais. Smėliui
sijoti naudojami sietai kvadratinėmis akelėmis, kurių kraštinės: 8; 5; 4; 2; 1; 0,5; 0,25;
0,125 ir 0,063 mm. Stambiems užpildams sijoti naudojamų sietų akelių dydis priklauso
nuo užpildo frakcijos grūdelių dydžio. Naudojami sietai, kurių akelės atitinka didžiausių
D, mažiausių d ir vidutinių – (D + d)/2 grūdelių matmenis. Nustatomi per sietus išbyrančių
dalelių kiekiai %, kurie turi atitikti nurodytuosius standartuose.
Stambiausios užpildo dalelės turi būti ne didesnės nei: 1) 0,25 mažiausio konstrukcijos matmens; 2) mažiausias atstumas tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm; 3) 1,3
apsauginio betono sluoksnio storio.
Stambiuose užpilduose ribojamas plokščių ir pailgų dalelių, kurių ilgio ir storio santykis didesnis kaip 3:1, kiekis. Skaldoje, kurios stambumas didesnis kaip 4 mm, šių dalelių
gali būti iki 20 %. Pagal plokštumą užpildai skirstomi į kategorijas, kurios žymimos FI,
prirašant šių dalelių kiekį % (pvz., FI15).
Užpilduose ribojamas smulkelių (mineralinių dulkių, išbyrančių per 0,063 mm akelių
sietą) kiekis. Tai molis, dulkis, kurių užpilduose turėtų būti ne daugiau, nei nurodyta 4.4
lentelėje.
4.4 lentelė. Leistini molio ir dulkio kiekiai užpilduose

Eil.Nr.

Frakcijos ir jų mišiniai (d/D)

1
2
3
4
5

0/1, 0/2, 0/4
0/8, 1/2, 2/4
0/16, 0/32, 2/8, 4/8
0/63, 2/16, 4/16, 4/32
8/16, 8/32, 16/32, 32/63

Molio ir dulkio kiekis % (masės) ne daugiau
kaip
4,0*
3,0
2,0
1,0
0,5**

*smėlio, naudojamo hidrotechninių statinių ir tiltų konstrukcijų betonui kintamo vandens lygio zonoje,
užterštumas turėtų būti ne didesnis nei 2 % (masės).
**užpilduose iš skaldytų uolienų molio ir dulkio leidžiamas kiekis – 1 % (masės).

Pagal smulkelių kiekio didžiausias vertes užpildai skirstomi į kategorijas, kurios
žymimos f, prirašant smulkelių kiekį % (pvz., f3).
Betono, kuriam keliami atsparumo šalčiui ir druskai, dilumo bei susitraukimo
deformacijų reikalavimai, mišinyje turi būti ribojimas smulkiųjų dalelių (d < 0,125 mm)
kiekis. Kai stambiausios užpildų dalelės yra 16 mm ir stambesnės bei:
– kai mišinyje cemento yra 300 kg/m3, smulkesnių kaip 0,125 mm (kartu su cementu) dalelių turi būti iki 350 kg/m3, o iš viso smulkesnių kaip 0,25 mm – ne daugiau
kaip 450 kg/m3;
– kai mišinyje cemento yra nuo 300 kg/m3 iki 350 kg/m3,atitinkamai (interpoliuojant) ne daugiau kaip 400 kg/m3 ir 500 kg/m3;
– kai mišinyje cemento yra daugiau kaip 350 kg/m3, atitinkamai ne daugiau kaip
450 kg/m3 ir 550 kg/m3.
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Jei stambiosios dalelės yra smulkesnės kaip 16 mm, smulkiųjų dalelių kiekis gali būti
atitinkamai didinamas iki 50 kg/m3.
Užpilduose organinės kilmės priemaišų (pjuvenų, humuso), trukdančių betonui rištis
ir kietėti, kiekis turi būti ne didesnis nei: 0,5 % – užpilduose, kurių D ≤ 4 mm; 0,1 % –
užpilduose, kurių D > 4 mm. Be to, jų įtaka betono kietėjimo trukmei ir stiprumui turi būti
įvertinta ir turi būti tokia, kad: – rišimosi trukmės neprailgintų daugiau kaip 120 min;
– bandinių stiprio po 28 d nesumažintų daugiau kaip 20 % (LST EN 12620).
Sieros junginių kiekis užpilduose, perskaičiavus į SO3, turi būti ne didesnis nei 1,0 %
(masės).
Chloridų kiekis užpilduose ir kituose betono komponentuose, perskaičiuotas į chloro
jonų kiekį % nuo cemento masės, neturi būti didesnis kaip:
– 1,0 % – betone be plieninės armatūros arba kito įdėto metalo, išskyrus patikimai
apsaugoto nuo korozijos;
– 0,2–0,4 % – betone su plienine armatūra arba kitu įdėtu metalu;
– 0,1–0,2 % – betone su įtempta plienine armatūra.
Užpildų stipris. Jis turi atitikti gaminamo betono stiprio klasės reikalavimus, t. y.
stambiojo užpildo stipris, pasirinktas pagal uolienos stiprį arba apskaičiuotas pagal stambiojo užpildo skalumą, turi būti ne mažiau kaip 1,5–2 kartus didesnis už betono vidutinį
stiprį. Rekomenduojama, kad užpildų stipris būtų 1,5 karto didesnis už betono stiprį, kurio
klasė ne aukštesnė kaip C20/25, ir 2 kartus didesnis už aukštesnės kaip C20/25 klasės
betono stiprį. Todėl C20/25 ir aukštesnės klasės betonas turėtų būti gaminamas naudojant
stiprių magminių uolienų (granito, bazalto) skaldą.
Natūralus užpildų mišinys (gamtinis žvyras) gali būti naudojamas ne aukštesnės kaip
C12/15 stiprio gniuždant klasės betonui.
Užpildų atsparumas šalčiui turi būti toks, kad su jais būtų galima pagaminti reikiamo atsparumo šalčiui betoną. Jei pagal LST EN 1097-6 nustatytas užpildų vandens
įgeriamumas (įmirkis) ne didesnis kaip 1 %, užpildas gali būti laikomas atspariu šaldymui
ir šildymui. Tačiau gali būti tinkamų naudoti užpildų, kurių įmirkis didesnis. Užpildo atsparumas šalčiui nustatomas pagal iš uolienos išgręžtus cilindrinius bandinius ir vertinamas atsparumo šalčiui markėmis F, nurodančiomis išlaikytą užšaldymo atšildymo ciklų
skaičių. Hidrotechninių statinių, pabėgių betono stambiųjų užpildų betono atsparumas
šalčiui turi būti ne mažesnis kaip F200, tiltų konstrukcijų – ne mažesnis kaip F300, kelių
pagrindų – ne mažesnis kaip F25, kelių dangos apatinio ir viršutinio sluoksnių – atitinkamai ne mažesnis kaip F100 ir F150. Atsparumas šalčiui gali būti nustatytas pagal LST
EN 1367-1 ir deklaruojamas atsparumo šaldymo ir šildymo kategorijomis, nurodančiomis
masės nuostolius % (pvz., F2).
Vanduo
Vanduo betono mišiniui ruošti, kietėjančiam betonui laistyti turi būti be kenksmingų
priemaišų: sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, aliejų, naftos produktų,
cukraus ir kt., kurios trukdo betonui normaliai kietėti. Vanduo, kuriame druskų yra ne
daugiau kaip 5000 mg/l, sulfatų mažiau kaip 2700 mg/l ir kurio vandenilinis rodiklis
pH > 4, tinka betono mišiniui ruošti. Jūros vandenį, jei jis tenkina nurodytus reikalavimus,
taip pat galima naudoti betonui užmaišyti ir laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei švarus
upių ir ežerų vanduo.
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Priedai
Siekiant gauti reikiamų technologinių savybių betono mišinį ir reikiamų savybių
betoną, dažnai naudojami betono priedai (4.5 lentelė). Ateityje visas betonas turėtų būti
gaminamas su priedais.
4.5 lentelė. Betono priedai ir jų žymėjimas Vokietijoje

Poveikis
Plastiklis / Betonverflüssiger
Superplastiklis / Fließmittel
Orą įtraukiantis / Luftporenbildner
Tankinantis / Dichtungsmittel
Kietėjimo lėtiklis / Verzögerer
Kietėjimo greitiklis / Beschleuniger
Presuojamumą lengvinantis / Einpreßhilfen
Stabilizuojantis /Stabilisierer

Žymėjimas
BV
FM
LP
DM
VZ
BE

Žymėjimo spalva
geltona
pilka
mėlyna
ruda
raudonas
žalia

Poveikio kilmė
fizikinis
fizikinis
fizikinis
fizikinis
cheminis
cheminis

EH

balta

cheminis-fizikinis

ST

violetinė

fizikinis

Plastifikuojantieji priedai (plastikliai, superplastikliai) – plačiausiai naudojami betono priedai. Jais pagerinamas mišinio klojumas, padidinamas betono stiprumas arba sutaupoma cemento. Plastikliai, superplastikliai – paviršių aktyvinantys priedai, sumažinantys
trintį tarp betono mišinio komponentų, gaunami lignosulfonatų, melamino, polikarboksilato, kitų polimerinių medžiagų pagrindu. Plastikliai sumažina vandens kiekį to paties
slankumo betono mišinyje ne mažiau kaip 5 %, superplastikliai – ne mažiau kaip 12 %. Be
to, superplastikliai padidina betono mišinio klojumą (slankumą) ne mažiau kaip 120 mm
(kai betono mišinio be priedo slankumo rodiklis 20–40 mm). Plastiklių dažniausiai dedama 0,1–0,5 %, superplastiklių – 0,5–1 % nuo cemento masės. Takius ir sklidžius betono
mišinius (žr. 4.7, 4.8 lenteles) ir aukšto stiprumo, pakankamai tankų, atsparų šalčiui ir
nelaidų vandeniui betoną galima gauti tik naudojant šiuos priedus.
Transportuojant betono mišinius su plastifikuojančiais priedais, ypač su superplastikliais, jų slankumas mažėja sparčiau negu be priedų, todėl turi būti iki 45–60 min.
(priklausomai nuo oro sąlygų) ribojama transportavimo trukmė arba priedai įmaišomi
statybos objekte. Šiuo atveju automobiliniame maišytuve permaišymas turi trukti 1min/m3
ir ne mažiau kaip 5 min po priedų įdėjimo.
Orą įtraukiantys (įsiurbiantys) priedai naudojami norint pagaminti padidinto atsparumo šalčiui betoną, kuriame turi būti normatyviniuose dokumentuose nurodytas oro
kiekis (4–6 % pagal LST EN 206-1). Šie priedai dažnai pasižymi mišinį plastifikuojančiu
veikimu. Jų dedama 0,01-0,05 % nuo cemento masės. Transportavimo metu su šiais priedais pagaminto betono mišinio oro kiekis sumažėja 1,5–3,0 %. Tai reikia įvertinti ruošiant
betono mišinius.
Prieššaltiniai priedai pažemina vandens užšalimo temperatūrą ir sudaro sąlygas betonui kietėti esant neigiamoms temperatūroms (4.6 lentelė). Tai įvairios druskos (NaCl ir
CaCl2 junginys, NaNO2 ir kt.), organinių rūgščių arba alkoholio pagrindu pagaminti tirpalai.
Kuo žemesnė kietėjimo temperatūra, tuo daugiau dedama šių priedų (dažniausiai iki 10 %
nuo cemento masės). Chloro turintys prieššaltiniai (ir rišimąsi bei kietėjimą greitinantys)
priedai negali būti naudojami betonuojant gelžbetonio, įtemptai armuoto gelžbetonio ir
betono su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis konstrukcijas.
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4.6 lentelė. Betono ir skiedinio, pagaminto su portlandcemenčiu CEM I ir prieššaltiniu priedu, stiprio
didėjimas

Temperatūra
kietėjimo metu ºС
+20
0
–5
–10
–15

Betono, statybinio skiedinio stipris gniuždant % lyginant su projektiniu, kai kietėjimo trukmė paromis
7
70
35
25
15
5

14
90
50
35
25
15

28
100
75
60
45
35

90
100
90
70
50

Mineraliniai priedai – tai miltelių pavidalo aktyvios arba inertinės medžiagos.
Aktyvūs mineraliniai priedai – tai amorfinio SiO2 turinčios uolienos, pramonės atliekos
(pvz., SiO2 mikrodulkės – mikrosilika), naudojamos kartu su plastifikuojančiais priedais,
gaminant aukštos kokybės (stiprų, tankų, atsparų korozijai) betoną. Kietėjančiame betone
SiO2 reaguoja su mažiausiai stabiliu cemento akmens komponentu Ca(OH)2, sudarydamas
stabilų junginį CaO·SiO2·H2O. Mažiau aktyvūs priedai yra šiluminių elektrinių pelenai,
šlakai. Neaktyvūs priedai nedalyvauja reakcijose ir naudojami kaip cemento pakaitalai, kai
reikia gauti nedidelio stiprumo, bet tankų betoną.
Kompleksiniai priedai – tai priedai, pasižymintys keleriopu veikimu.
Taip pat gaminami rišimosi bei kietėjimo lėtikliai ir greitikliai, hidrofobizuojantieji
(sudrėkimą mažinantieji), inhibitoriai (saugantys armatūrą nuo korozijos), tankinantieji,
dažantieji (pigmentai), dujas išskiriantys (akytajam betonui), putokšliai (putų betonui),
baktericidiniai ir kiti priedai.
Betono priedai turi būti naudojami tik ištirti ir aprobuoti. Jų kiekiai turi būti nurodyti
normatyviniuose dokumentuose. Visuomet, kai gaminamas betonas su cheminiais priedais, turi būti griežtai kontroliuojama jų kokybė ir dozavimo tikslumas. Nors ir nedidelis
kai kurių priedų perdozavimas gali sukelti neigiamas pasekmes – sulėtinti arba sustabdyti betono kietėjimą (lignosulfonatiniai plastikliai), sumažinti betono stiprumą, sukelti
armatūros koroziją (chloridų turintys priedai), pabloginti kitus rodiklius. Naudojant priedus, ypač tiksliai būtina kontroliuoti užpildų drėgnumą. Jei skystuose prieduose esantis
vandens kiekis viršija 3 l/m3, jis turi būti įvertintas apskaičiuojant vandens sąnaudas bei
vandens ir cemento santykį.

4.3. Šviežio betono savybės
Šviežias betonas – paruoštas betono mišinys, kuris yra naudotinos būklės ir jį galima
sutankinti pasirinktu metodu. Pagal fizinę būseną jis užima tarpinę padėtį tarp kietų kūnų
ir klampių skysčių. Ramybės būsenoje šviežias betonas panašus į kietą kūną, maišant,
tiekiant vamzdžiais, vibruojant – panašus į klampų skystį. Betono mišinio suskystėjimas
dėl mechaninių poveikių ir sutirštėjimas juos nutraukus vadinamas tiksotropija. Ši savybė
naudinga tiekiant mišinį vamzdžiais, tankinant vibruojant, suformuotus gaminius greitai
išimant iš formų.
Betono mišinys, skirtas konstrukcijoms betonuoti, turi tenkinti tokius reikalavimus:
– garantuoti sukietėjusio betono reikiamą stiprį, tankį, vandens nepralaidumą,
atsparumą šalčiui ir kt. projektinius rodiklius;
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– neišsisluoksniuoti (išsisluoksniavimo laipsnis ne didesnis kaip 5 %);
– atitikti reikiamą konsistenciją;
– turėti tinkamai sudozuotus komponentus.
Ruošiant betono mišinį medžiagos turi būti dozuojamos pagal masę; išimtis gali būti
vandens, skystųjų priedų ir šių priedų vandeninių tirpalų dozavimas. Dozavimo paklaida
(tolerancija) turi būti ne didesnė kaip:
– cemento, vandens, užpildų ir priedų, kai jų kiekis > 5 % nuo cemento masės, – ±3 %;
– priedų, kai jų kiekis ≤ 5 % nuo cemento masės, – ±5 %.
Nuo cemento, užpildų, vandens ir įvairių priedų dozavimo tikslumo priklauso betono mišinio kokybė. Net šiek tiek pakeitus medžiagų santykį, kinta stiprumas ir kitos
sukietėjusio betono savybės. Reikiamą dozavimo tikslumą, stabilią ir garantuotą kokybę
lengviausia pasiekti gaminant betono mišinį specialiose betono gamyklose, cechuose.
Svarbiausia betono mišinio savybė yra konsistencija (klojumas), kuri klasifikuojama
į slankumo, sklidumo, standumo klases, kurios nustatomos standartiniais metodais (4.7,
4.8, 4.9 lentelės).
4.7 lentelė. Slankumo klasės (LST EN 206-1:2002, LST EN 12350-2:2003)

Mišinys

Klasė

Leistinas nuokrypis
(tolerancija). mm
± 10
± 20

Slankumas (kūgio nuoslūgis). mm

Plastiškasis
Slankusis
Sklidusis

S1
10–40
S2
50–90
S3
100–150
S4
160–210
Takusis
S5
≥ 220
Išmatuotas nuoslūgis apvalinamas 10 mm tikslumu

± 30

4.8 lentelė. Sklidumo klasės (LST EN 206-1:2002, LST EN 12350-5:2003)

Mišinys

Klasė

Leistinas nuokrypis
(tolerancija), mm

Pasklidimo skersmuo, mm

Plastiškasis
Slankusis
Sklidusis

F1
≤ 340
F2
350 ... 410
F3
420 ... 480
F4
490 ... 550
Takusis
F5
560 … 620
F6
≥ 630
Išmatuotas pasklidimo skersmuo apvalinamas 10 mm tikslumu

± 30

4.9 lentelė. Vebe (standumo) klasės (LST EN 206-1:2002, LST EN 12350-3:2003)

Mišinys

Standusis
Plastiškasis

44

Klasė

Tankinimo trukmė, s

V0
V1
V2
V3
V4

≥ 31
30 ... 21
20 ... 11
10 ... 6
5–3

Leistinas nuokrypis
(tolerancija), s
±3
±2
±1

Dažniausiai betono mišinio konsistencija nustatoma slankumo klasėmis pagal iš
mišinio suformuoto nupjautinio kūgio nuoslūgį (4.3 pav.), vis plačiau naudojamas konsistencijos nustatymas pagal pasklidimą kratant (4.4 pav.).

S1, 10-40 mm

S3, 100-150 mm

S2, 50-90 mm

S4, 160-210 mm

4.3 pav. Betono mišinio konsistencija pagal kūgio nuoslūgį

4.4 pav. Betono mišinio konsistencija pagal pasklidimą kratant

Pastaraisiais metais pasaulyje labai paplito savaime sutankėjantis betonas. Tai betonas, kurio nevibruotas ir netankintas specialiai parinktos sudėties mišinys, veikiamas tik
sunkio jėgos, tolygiai užpildo klojinius, neleisdamas išsisluoksniuoti užpildams ir atsiskirti vandeniui. Anglų kalba savaime sutankėjantis betonas žymimas SCC (self-compacting concrete), vokiečių kalba – SVB (selbst verdichtender Beton), todėl ir lietuviškai jį
siūloma žymėti santrumpa SSB. Specialistai SSB laiko svarbia statybų naujove, kokia
20 a. pirmojoje pusėje buvo gelžbetonis. SSB mišinys palengvina betonavimo darbus.
Tokiu betono mišiniu galima sparčiai betonuoti didelius ir sudėtingos formos tankiai armuotus gelžbetoninius gaminius, žymiai pagerinti mechanines betono savybes (4.5 pav.).

45

4.5 pav. Savaime sutankėjančio betono klojimas

Dėl šių priežasčių SSB technologija plinta visame pasaulyje. Ypač didelis plastiškumas
pasiekiamas naudojant naujos kartos polikarboksilo eterio polimerų pagrindu pagamintus
superplastiklius, mineralinius priedus, smulkesnius užpildus (elektrinių pelenus, kvarcinio
smėlio dulkes, maltą šlaką, granito ir dolomito nuoplovas). SSB cemento tešlos kiekis yra
žymiai didesnis nei įprastų betonų (4.6 pav.). Šio betono mišinio konsistencijai nustatyti
yra sukurti specialūs metodai.

Cemento tešla –
Užpildų tūris –
Užpildų dydis D –

280 l/m3
620 l/m3
32 mm

365 l/m3
635 l/m3
16 mm

a
b
4.6 pav. Įprasto, tankinamo vibruojant (a), ir savaime sutankėjančio (b) betonų struktūros palyginimas

Atkreiptinas dėmesys, kad plastiškesni betono mišiniai yra brangesni, nes jiems
pagaminti naudojami didesni cemento arba (ir) plastifikuojančiųjų priedų kiekiai (4.10
lentelė).
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4.10 lentelė. Minimalios cemento sąnaudos skirtingos konsistencijos betono mišiniui

Betono stiprio gniuždant
klasė

Minimalios cemento sąnaudos kg/m3, kai mišinys
standus
plastiškas
takus

C8/10

210

230

260

C12/15
C16/20

270
290

300
320

330
360

Reikiama šviežio betono konsistencija parenkama pagal betonavimo technologiją,
konstrukcijų, gaminių matmenis, formos sudėtingumą, armatūros tankumą (4.11 lentelė).
4.11 lentelė. Reikiamas betono mišinio slankumas

Konstrukcijų ir betono mišinio suklojimo būdo
apibūdinimas

Tankinimo būdas

Slankumas mm

Pamatų, grindų paruošiamasis sluoksnis, kelių, aikštelių
dangos

Vibracinėmis
sijomis

10–20

Masyvios nearmuotos arba mažai armuotos (armatūros
15–20 kg į m3 betono) konstrukcijos

Giluminiais
vibratoriais

20–40

Masyvios vidutiniškai armuotos konstrukcijos, plokštės,
sijos, kolonos

Giluminiais
vibratoriais
Giluminiais
vibratoriais

Gelžbetoninės tankiai armuotos ir plonos konstrukcijos
Tankiai armuotos, daug įdėtinių detalių turinčios
konstrukcijos, kuriose negalima taikyti betono mišinio
vibravimo
Betono siurbliais tiekiamas betono mišinys

40–80
80–100

–

200–240

Giluminiais
vibratoriais

≥ 80

Šviežio betono konsistenciją galima keisti žinant tam įtaką turinčius veiksnius, kurie skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Kiekybiniai veiksniai įvertina betono sudėtinių
dalių santykius. Svarbiausiais laikomi vandens kiekis, cemento tešlos ir cementinio skiedinio (cemento, smėlio ir vandens mišinio) tūriai. Kokybiniais veiksniais laikomi betono
komponentų ypatumai: cemento atmaina, užpildų, plastifikuojančiųjų priedų tipas.
Vandens kiekis labiausiai daro įtaką mišinio konsistencijai. Kuo daugiau vandens, tuo
mažesnis cemento tešlos klampumas, todėl reikia mažiau pastangų tankinant. Skaičiuojant
betono su konkrečiomis medžiagomis sudėtį, laikoma, kad vandens kiekis tai pačiai konsistencijai pasiekti yra pastovus, jei cemento sąnaudos neviršija 400 kg/m3. Tai vadinama
vandens sąnaudų pastovumo taisykle, arba dėsniu. Betono mišiniui paruošti reikiamas
vandens kiekis parenkamas iš lentelių ar grafikų pagal reikiamą mišinio konsistenciją,
užpildų rūšį ir stambumą. Kuo stambesni užpildai, tuo mažesnės vandens sąnaudos. Betonas su skalda pasižymi apie 10 kg/m3 didesnėmis vandens sąnaudomis nei su žvirgždu.
Didinant cemento tešlos tūrį, didėja atstumas tarp užpildų grūdelių ir jie lengviau juda
vienas kito atžvilgiu. Cemento tešla betono mišinyje atlieka tepimo medžiagos vaidmenį.
Mažiausias tešlos tūris, reikalingas užpildams padengti ir tarpams tarp jų užpildyti, yra
240–270 l/m3, tai atitinka cemento sąnaudas 200–220 kg/m3.
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Cementinio skiedinio tūris parenkamas pagal stambiojo užpildo tuštymėtumą. Norint
gauti lengvai sutankinamą betono mišinį, cementinio skiedinio tūris turi būti nedaug didesnis už stambiojo užpildo tuštymių tūrį. Labai didinti skiedinio tūrį neapsimoka, nes kuo
daugiau betone cementinio skiedinio, tuo daugiau reikia cemento, tuo brangesnis gaunamas betonas.
Cemento atmaina taip pat turi įtakos betono mišinio konsistencijai. Cementai su mineraliniais priedais, ypač pucolaniniais, pasižymi smulkiapore struktūra, todėl sugeria
daug vandens. Betonas su šiais cementais pasižymi didesnėmis vandens sąnaudomis.
Užpildų rūšis, kaip jau minėta, taip pat turi įtakos mišinio konsistencijai. Tai priklauso
nuo užpildų poringumo, vandens įgeriamumo, paviršiaus, stambumo. Ruošiant betono mišinį
viena dalis vandens sunaudojama cemento dalelėms sudrėkinti bei plastiškai cemento tešlai
gauti, kita drėkina užpildų grūdelius ir įsigeria į juos. Kuo smulkesni užpildai, tuo didesnis
paviršiaus plotas, todėl reikalingos didesnės vandens sąnaudos. Tuo paaiškinamos didesnės
betonų su smulkiais smėliais, smulkiagrūdžių betonų ir skiedinių vandens sąnaudos. Naudojant akytus, atviraporius užpildus, vandens poreikis smarkiai padidėja.
Plastifikuojančiųjų priedų naudojimas – pats efektyviausias būdas reguliuoti betono
mišinių ir statybinių skiedinių konsistenciją. Priedais sumažinamos vandens sąnaudos,
todėl padidėja betono tankis, stipris, atsparumas šalčiui. Jei padidinti betono stiprio nereikia, priedai leidžia sumažinti cemento sąnaudas. Be to, priedai padidina betono mišinio
rišlumą, sumažina išsisluoksniavimą.
Betono mišinio konsistenciją kokybiškai koreguoti galima tik mišinio gamybos vietoje, todėl jeigu į statybos vietą pateikto mišinio konsistencija neatitinka reikiamos konsistencijos klasės, tai užsakovas turi teisę tokio mišinio nepriimti. Norint padidinti betono
mišinio konsistenciją draudžiama statybos vietoje pilti vandens, nes išpilto iš maišytuvo
šviežio betono kokybė negali būti keičiama.
Betono mišinio kokybės kontrolė. Konsistencijos regimasis tikrinimas atliekamas
kiekvienai mišinio siuntai; konsistencijos bandymai (LST EN 12350) atliekami: 1) gaminant bandinius sukietėjusio betono bandymams, 2) kai nustatomas oro kiekis betono
mišinyje, 3) kilus abejonei po regimojo tikrinimo. Jei betono mišinys gabenamas automobiliniame maišytuve, konsistencija nustatoma pagal lokalųjį ėminį, kuris paimamas išpylus
apie 0,3 m3 mišinio. Bandymo rezultatai turi būti surašyti žurnale, nurodant bandymų datą
ir laiką, pavyzdžio atrinkimo vietą, betono kokybinius rodiklius.
Jei betono mišinyje yra normuojamas oro kiekis, jis nustatomas pagal LST EN 123507:2003 Oro kiekio didžiausias leistinas pavienių bandymų rezultatų nuokrypis: – 0,5 %;
+1,0 %.

4.4. Sukietėjusio betono savybės
Sukietėjęs betonas – betonas, kuris yra kietos būklės ir pasiekęs tam tikrą stiprumą.
Tai konglomerato tipo medžiaga, susidedanti iš cementiniu akmeniu sutvirtintų įvairių
užpildų. Betono struktūroje išskiriami trys elementai: cementinis akmuo, užpildai ir
kontaktinės zonos tarp jų. Šie elementai nulemia betono savybes. Taip pat išskiriama makro– ir mikrostruktūra. Makrostruktūra apibūdina betono, kaip konglomerato, sandarą ir
priklauso nuo komponentų santykio ir jų pasiskirstymo vienodumo. Be to, yra vertinamos
oro poros, susidariusios dėl nepakankamo betono mišinio sutankinimo. Didelę įtaką betono
savybėms daro kitėjančiame cementiniame akmenyje ir kontaktinėje zonoje su užpildais
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susidarantys traukimosi plyšiai. Mikrostruktūrą nulemia cementinio akmens sudėtis, porų
dydis ir forma, cementinio akmens ir užpildų kontaktinės zonos. Cementinį akmenį sudaro
cemento mineralų hidratacijos produktai ir nesureagavusių klinkerio dalelių ir mineralinių
priedų intarpai. Pagrindiniai hidratacijos produktai – tai labai smulkūs kalcio hidrosilikato
CaO·SiO2·H2O kristalai ir stambesni kalcio hidroksido Ca(OH)2 kristalai.
Pagrindiniais betono kokybės rodikliais laikomas stipris, atsparumas šalčiui, nelaidumas vandeniui. Neretai nustatomas betono atsparumas dilumui, vandens įgeriamumas,
traukimasis, brinkimas, atsparumas korozijai ir kiti rodikliai. Betono savybės nustatomos
standartiniais metodais bandant specialiai pagamintus ar iš konstrukcijų išgręžtus bandinius, stipriui nustatyti neretai taikomi neardančiojo bandymo metodai. Normaliomis
sąlygomis (pastovi drėgmė ir 15–20 °C temperatūra) kietėjantis betonas projektinius rodiklius paprastai turi pasiekti per 28 paras.
4.4.1. Betono stipris
Tai pati svarbiausia betono, kaip konstrukcinės medžiagos savybė. Betonas kaip
dirbtinio akmens medžiaga gerai atlaiko gniuždymo įtempimus, todėl konstrukcijos projektuojamos taip, kad betoną veiktų gniuždymo apkrovos. Betono stipris tempiant yra
apie 10−20 kartų mažesnis nei stipris gniuždant (4.12 lentelė). Savo ruožtu betono stipris
gniuždant yra vidutiniškai 10−20 kartų mažesnis nei plieninės armatūros stipris tempiant
ir gniuždant.
Betono stipris priklauso nuo daugelio veiksnių: vandens ir cemento kiekių santykio,
cemento stiprio ir kiekio, užpildų kokybės, kietėjimo trukmės ir temperatūros. 28 paras
normaliomis sąlygomis kietėjusio betono stiprį gniuždant galima apskaičiuoti pagal tokią
formulę:
fb = Ku·fcem/(c/v – 0,5), N/mm2,

(4.1)

čia Ku – užpildų kokybės koeficientas;
fcem – cemento stipris N/mm2;
c – cemento sąnaudos;
v – vandens sąnaudos.
Standartizuotas betono stiprio gniuždant rodiklis vadinamas stiprio gniuždant
(gniuždomojo stiprio) klase.
Betono gniuždomojo stiprio klasė – tai su 95 % tikimybe garantuotas (charakteristinis) gniuždomasis stipris, suapvalintas iki standartinio dydžio. Charakteristinis stipris
– lauktina stiprio vertė, už kurią mažesnių nagrinėjamo betono visų galimų stiprio nustatymo aibėje yra mažiau kaip 5 %. Tai reiškia, kad klase apibūdinamas stipris ar kita
savybė pasiekiamas 95 atvejais iš 100. Kuo mažesnis stiprio svyravimas, tuo aukštesnė betono klasė atitinka vidutinį stiprį fcm arba markę. Betono gniuždomojo stiprio klasė žymima
raide C prirašant garantuoto (charakteristinio) stiprio standartinę reikšmę N/mm2 (MPa).
Lietuvoje, kaip ir visoje ES betono klasė taip žymima nuo 2004-12-01; iki nurodytos datos
buvo žymima raide B. Yra nustatytos tokios standartinės normaliojo ir sunkiojo betono
stiprio gniuždant klasės: C6/7,5, C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37,
C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C70/85, C80/95, C90/105 ir C100/115.
Pirmas skaičius rodo charakteristinį stiprį gniuždant, gautą bandant 28 paras išlaikytus
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150 mm skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus, antras skaičius – charakteristinį stiprį
gniuždant, gautą bandant 28 paras išlaikytus kubus, kurių briauna 150 mm (4.12 pav.).
4.12 lentelė. Normaliojo ir sunkiojo betono stiprio gniuždant (gniuždomojo stiprio) klasėsir jas atitinkantys
bandinių stipriai

Stipris N/mm2 (MPa)
Stiprio
grupės

1

2

3

Stiprio
gniuždant
klasė

Charakteristinis
cilindrinis stipris gniuždant
fck cyl

Vidutinis cilindrinis stipris
gniuždant
fm cyl

Vidutinis
stipris tempiant
fm t

Charakteristinis
kubinis stipris
gniuždant
fck cube

C8/10*
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115

8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

20
24
28
33
38
43
48
53
58
63
68
78
88
98
108

1,6
1,9
2,2
2,6
2,9
3,2
3,5
3,8
4,1
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2

10
15
20
25
30
37
45
50
55
60
67
75
85
95
105
115

Ankstesnis, tačiau dar ir dabar kartais naudojamas betono stiprio rodiklis – stiprio gniuždant markė nustatoma bandant kubo formos bandinius ir atitinka vidutinį stiprį
fcm, išreikštą kgf/cm2 ir suapvalintą į mažesnę pusę iki standartinės reikšmės (1N/mm2 =
= 10,2 kgf/cm2). Nustatytos tokios betono stiprio gniuždant markės: M50, M75, M100,
M150, M200, M250, M300, M350, M400 ir t.t. (4.13 pav.)
4.13 lentelė. Ryšys tarp dabar vartojamų ir anksčiau vartotų betono stiprio gniuždant rodiklių, kai stiprio
variacijos koeficientas 0,135

Klasę atitinkantis vidutinis
stipris kgf/cm2

Artimiausios betono stiprio
gniuždant markės

B15

196

M200

B20
B25
B30
B35, B40
B45

262
327
393
484 (458, 524)
589

M250
M300
M400
M450, M500
M600

Betono stiprio gniuždant klasės
C12/15
(B12/15)
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
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Ryšys tarp su 95 % tikimybe garantuoto fck ir vidutinio stiprio fcm priklauso nuo betono bandomosios serijos ėminių stiprio gniuždant vidutinio kvadratinio nuokrypio σ
fck ≤ fcm –1,48 σ N/mm2,

(4.2)

arba nuo bandinių atrinkimo (ėminių) skaičiaus, apibūdinamo patikimumo koeficientu λ, bei nuo betono vienalytiškumo, apibūdinamo variacijos koeficientu v:
fck ≤ fcm – (1– λ·v) N/mm2,

(4.3)

fcm = Σ fc i /n N/mm2;

(4.4)

čia fci – i-tojo ėminio bandinių (dviejų-trijų) stiprių gniuždant aritmetinis vidurkis (N/mm2);
n – bandinių atrinkimo (ėminių) skaičius (n = 6…≥ 15);
σ – bandomosios serijos vidutinis kvadratinis stiprio gniuždant nuokrypis (N/mm2),

σ=

S ( f ci − f cm )2
n −1

, N/mm2;

(4.5)

λ– patikimumo koeficientas:
Ėminių skaičius n

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

Koeficientas λ

2,02

1,94

1,90

1,86

1,83

1,81

1,80

1,78

1,77

1,76

1,69

v – variacijos koeficientas, v = σ/fcm .
(4.6)
Standartinė vidutinė variacijos koeficiento reikšmė 0,135 (13,5 %), leistina maksimali – 0,16 (16 %), vidutinė – 0,08 (8 %).
Pagal apskaičiuotą fck, suapvalintą į mažesnę pusę iki standartinės reikšmės, parenkama betono stiprio gniuždant klasė.
Atitinkamai klasei reikiamas ėminių (n) stiprių gniuždant vidurkis (fr.m) ir minimalus
imties stipris gniuždant ( fr.min) nustatomas taip:
frm ≥ fck +1,48 σ N/mm2, fr.min ≥ fck – 4
arba

N/mm2

(4.7)

frm ≥ fck /(1– λv) N/mm2, fr.min ≥ fck N/mm2,

(4.8)

čia fck – normuojamasis ar užsakovo nurodytas betono stipris, dažniausiai sutampatis su
betono klasės skaitine reikšme – bandant kubus – antrąja klasę nurodančia reikšme.
Betono stiprio gniuždant atitiktis patvirtinama, jeigu faktinis vidutinis ir minimalus
bet kurio ėminio stipris gniuždant yra ne mažesnis už reikiamą betono stiprį fr.
Jeigu bandomi ne 28 paras kietėję bandiniai, apytikslis stipris gniuždant šiam laikotarpiui gali būti apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
f c 28 = f c.t

lg 28
, N/mm2,
lg t

(4.9)
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čia fc28, fc.t – stipris gniuždant po 28 ir t parų.
Norint nustatyti kitokios kietėjimo trukmės betono stiprį, naudojama tokia formulė:
f ct = f c.28

lg t
,N/mm2.
lg 28

(4.10)

Šios formulės tinka, kai betonui gaminti naudojamas vidutinio smulkumo (lyginamasis paviršiaus plotas apie 3000–3500 cm2/g) ir aktyvumo (klasės 32,5 ir 42,5) cementas, bei užtikrinamos palankios kietėjimo sąlygos – pastovi drėgmė ir teigiama 15–20 °C
temperatūra.
Betono gniuždomasis stipris t amžiuje priklauso nuo cemento rūšies, temperatūros
ir kietėjimo sąlygų. Standartinėmis sąlygomis saugojamų konstrukcijų įvairaus amžiaus
betono gniuždomasis stipris fcm(t) gali būti apskaičiuotas taip:
fcm(t) = βcc(t) fcm ,

(4.11)

čia fcm(t) – vidutinis betono gniuždomasis stipris;
fcm – 28 parų amžiaus vidutinis betono gniuždomasis stipris;
βcc(t) – koeficientas, įvertinantis betono amžių t;
1
⎧ ⎡
⎤⎫
⎪ ⎢ ⎛ 28 ⎞ 2 ⎥ ⎪
βcc (t ) = exp ⎨ s 1 − ⎜ ⎟ ⎬ ,
⎪⎩ ⎢⎣ ⎝ t ⎠ ⎥⎦ ⎪⎭

(4.12)

t – betono amžius paromis;
s – koeficientas, įvertinantis cemento rūšį: greitai kietėjančio labai stipraus cemento –
0,20; normaliai ir greitai kietėjančio cemento – 0,25; lėtai kietėjančio cemento – 0,38.
Betono stiprumas, ilgaamžiškumo rodikliai, armatūros apsaugos nuo korozijos laipsnis daugiausia priklauso nuo cemento sąnaudų bei vandens ir cemento sąnaudų santykio
(v/c) kuriam didėjant betono kokybė blogėja (4.14 lentelė).
4.14 lentelė. Vandens ir cemento sąnaudų santykio v/c įtaka betono savybėms

v/c
Gniuždomasis stipris %
Vandens įgeriamumas %
Susitraukimas kietėjant %

0,4
100
100
100

0,5
87
220
140

0,6
70
375
180

0,7
55
550
220

0,8
44
750
260

4.4.2. Betono atsparumas šalčiui
Betono atsparumas šalčiui reglamentuojamas toms konstrukcijoms, kurias veikia
drėgna aplinka, vanduo ir pasikartojančios teigiamos ir neigiamos temperatūros. Projektuose gali būti nustatytos tokios atsparumo šalčiui markės: F50, F75, F100, F150, F200,
F300, F400, F500, F600.
Norint gauti atsparų šalčiui betoną naudojami plastifikuojantys arba kompleksiniai
priedai, pasižymintys plastifikuojančiu ir orą įtraukiančiu efektu. Taip sumažinamas v/c,
atviras kapiliarinis poringumas, betono struktūroje sudaroma rezervinių porų sistema. La-
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biausiai betono atsparumas šalčiui priklauso nuo vandens įgeriamumo (atviro kapiliarinio
poringumo). Betono atsparumas šalčiui (išlaikytas užšaldymo-atšildymo ciklų skaičius Nc)
gali būti apskaičiuojamas pagal G. Gorčiakovo formulę:
Nc = (12 – Pk)2,7, ciklai

(4.13)

čia Pk – atviras kapiliarinis poringumas %. Gali būti nustatomas eksperimentiškai pagal
vandens įgeriamumą (1.8 formulė) Pk = Wm arba apskaičiuojamas pagal empirinę
formulę:
Pk = (v – 0,5α·c) / 10,

(4.14)

čia v – vandens sąnaudos kg/m3,
c – cemento sąnaudos kg/m3,.
α – cemento hidratacijos laipsnis. Esant normalioms sąlygoms per standartinę kietėjimo trukmę (28 paras) sureaguoja 70–90 % cemento mineralų priklausomai nuo sumalimo smulkumo (α = 0,7–0,9).
Tiksliau betono atsparumas šalčiui nustatomas cikliškai užšaldant ir atšildant specialiai pagamintus bandinius pagal 1 skyriuje aprašytą metodiką. Priklausomai nuo atsparumo
šalčiui markės vertės pagaminami 6 arba 9 bandiniai iš vieno maišymo. Bandiniai prieš
šaldymą gali būti įmirkomi vandenyje, 3 arba 5 % koncentracijos NaCl tirpale. Įmirkytų
druskų tirpale bandinių irimas yra apie 3–5 kartus spartesnis, todėl atsparumo šalčiui
bandymą galima atlikti greičiau (4.15 lentelė).

Ciklų, po kurių bando- Atsparumo
mi bandiniai, skaičius šalčiui markė

4.15 lentelė. Betono atsparumo šalčiui markės ir pagreitinto bandymo šaldymo ir atšildymo ciklų skaičius
(pagal LST L 1428.17:2005)

F50

F75

F100

F150

F200

F300

F400

F500

F600

F800

F1000

8

13

20

20 ir
30

30 ir
45

45 ir
75

75 ir
100

110 ir
150

150 ir
200

200 ir
300

300 ir
450

Jei po tarpinio bandymo bandinių vidutinis stipris gniuždant sumažėjo daugiau
kaip 5 %, bandymas baigiamas ir laikoma, kad betonas neatitinka reikiamos atsparumo šalčiui markės.
Bendruoju atveju, esant dideliam vandens įmirkiui, reikiama betono atsparumo šalčiui
markė F parenkama įvertinus klimatines, naudojimo sąlygas, atsižvelgiant į vidutinį daugiametį
užšalimo-atšilimo ciklų skaičių:
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Vidutinis daugiametis užšalimo-atšilimo
ciklų skaičius Nc
Atsparumo šalčiui markė F

≤ 50

50–75

75–100

100–150

F50

F100

F150

F200

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis su gėlu vandeniu kontaktuojantis HTS betonas turi
atitikti atsparumo šalčiui markę ne žemesnę kaip
▪ F150 – paviršinėje kintamo vandens lygio zonoje;
▪ F100 – kitose paviršinėse zonose;
▪ F50 – masyvių statinių vidinėje zonoje.
4.4.3. Betono nelaidumas vandeniui
Betono nelaidumas vandeniui reglamentuojamas toms HTS bei kitų statinių,
naudojamų agresyvioje aplinkoje, konstrukcijoms, kurios sąveikauja su vandeniu arba yra
veikiamos drėgnos agresyvios aplinkos.
Nelaidumas vandeniui priklauso nuo betono tankumo. Didesnio tankumo, mažiau
laidus ar nelaidus vandeniui betonas gaunamas naudojant didesnes cemento sąnaudas,
plastifikuojančiais priedais mažinant v/c, naudojant aktyvius ar inertinius mikroužpildus,
gerai sutankinant ir tinkamai prižiūrint kietėjantį betoną.
Nelaidumas vandeniui gali būti vertinamas pagal vandens įsiskverbimo gylį ir nelaidumo vandeniui markėmis. Vandens įsiskverbimo gylis nustatomas betono bandinius
3 paras paveikus 0,5 MPa (5 atm) slėgiu pagal LST EN 12390-8 (4.7 pav.). Nepralaidžiu
vandeniui laikomas toks betonas, kai vidutinis vandens įsiskverbimo gylis yra mažesnis
negu 20 mm, o didžiausias – ne daugiau kaip 50 mm. Šiuos reikalavimus paprastai atitinka
ne žemesnės kaip C25/30 klasės betonas.
Betono nelaidumo vandeniui markės W rodo vandens slėgį atm (0,1 MPa), kurį
išlaiko standartiniai bandiniai – 150 mm skersmens ir 100 arba 150 mm aukščio cilindrai ar nupjautiniai kūgiai (LST 1974). Slėginių konstrukcijų betono reikiamos nelaidumo
vandeniui markės nustatomos pagal vandens slėgio gradientą i, išreiškiamą maksimalaus
vandens slėgio aukščio h ir konstrukcijos storio s santykiu, bei vandens temperatūrą (STR
2.05.18:2005). Esant Lietuvos sąlygoms būdingai vandens temperatūrai 10–30 °C, ryšys
tarp i = h/s ir reikalingų nelaidumo vandeniui markių W pateiktas 4.16 lentelėje.

4.7 pav. Vandens įsiskverbimas į bandinius

54

4.16 lentelė. Statinius veikiantis vandens slėgio gradientas ir jį atitinkančios betono nelaidumo vandeniui
markės

Slėgio gradientas
Nelaidumo vandeniui markė
Bandiniai išlaiko vandens slėgį MPa

i≤5
W4
0,4

5< i ≤ 10
W6
0,6

10 < i ≤ 20
W8
0,8

20 < i ≤ 30
W10
1,0

i > 30
≥ W12
≥ 1,2

Periodiškai vandens skalaujamoms HTS dalims ir elementams betono nelaidumo
vandeniui markė imama ne žemesnė kaip W4. Kai betoną veika vandens ir skendinčių
nešmenų srautas arba (ir) nustatomas atsparumas kavitacijai, ši markė priimama ne
žemesnė kaip W8.
Nelaidų vandeniui betoną galima apibūdinti nelaidumo vandeniui marke ne žemesne
kaip W10. Reikiamą nelaidumą vandeniui turi pasiekti 180 parų kietėjęs betonas sausumos
HTS monolitinėse konstrukcijose ir 28 paras kietėjęs betonas surenkamose konstrukcijose.
Jeigu reikiamo nelaidaus vandeniui betono pagaminti nėra galimybės arba aplinka betonui
yra agresyvi, būtina numatyti betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paviršių izoliavimą.
4.4.4. Kitos betono savybės
Tamprumo modulis Ecm
Šis rodiklis būtinas projektuojant betonines ir gelžbetonines konstrukcijas. Jo vertės
priklauso nuo stiprio gniuždant ir C12/15–C100/115 klasių yra 25800–45200 N/mm2
(25,8–45,2 GPa). Taip pat gali būti apskaičiuojamas pagal charakteristinį cilindrinį stiprį:
Ecm = 9500 ( fck.cyl.+ 8)1/3.
Ribinės deformacijos
Ribinės susispaudimo deformacijos taip pat priklauso nuo betono stiprio gniuždant
ir C12/15 – C100/115 klasių yra 1,8–3,0 ‰ (1,8–3,0 mm/m). Šias deformacijas galima apskaičiuoti pagal tamprumo modulį. Ribinis betono tąsumas yra apie 10–20 kartų
mažesnis už ribinį susispaudimą ir vidutinė jo vertė yra 0,15 ‰ (0,15 mm/m).
Temperatūrinės deformacijos
Betono linijinis temperatūrinis plėtimosi koeficientas α = (1,0–1,4)·10-5, K–1.
Susitraukimo ir brinkimo deformacijos
Viena iš neigiamų betono savybių yra ta, kad jis kietėdamas traukiasi. Tai ypač
priklauso nuo cemento ir vandens sąnaudų – kuo jos didesnės, tuo didesnis ir traukimasis
(4.13 lentelė). Labiausiai šis reiškinys pasireiškia pirmosiomis kietėjimo dienomis, vėliau
gęsta. Be to, labiau traukimasis pasireiškia betonui kietėjant mažo drėgnio aplinkoje, todėl
būtinas kietėjančio betono laistymas, drėkinimas. Šios deformacijos nepageidautinos,
nes sukelia konstrukcijų, ypač masyvių, pleišėjimą. Vidutinis betono susitraukimas yra
0,3 mm/m. Jų neigiamas poveikis sumažinamas įrengiant deformacines siūles.
Brinkimo deformacijos pasireiškia betonui kietėjant vandenyje arba sukietėjusį sausą
betoną paveikus vandeniu. Šių deformacijų vertės apie tris kartus mažesnės nei traukimosi
ir yra apie 0,1 mm/m.
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4.4.5 Betono rodiklių priklausomybė nuo aplinkos sąlygų
Betono rodiklių projektinės vertės parenkamos pagal betono naudojimo aplinkos
sąlygas (4.17 lentelė, 4.8, 4.9 pav.) ir turi atitikti 4.18, 4.19 lentelėse nurodytas reikšmes.
4.17 lentelė. Aplinkos poveikio betonui ir gelžbetoniui klasės (LST EN 206-1)

Klasių
Aplinkos poveikio klasėms priskiriami
Aplinkos aprašymas
žymėjimas
pavyzdžiai
1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos
Betonui be armatūros arba metalinių įdėtinių detalių: visos eksBetonui su armatūra arba metalinėmis
XO
ploatacinės aplinkos, išskyrus tas,
įdėtinėmis detalėmis: labai sausa
kuriose yra šaldymo ir šildymo,
erozijos ir cheminis poveikiai
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
Kai armuotą arba su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis betoną veikia oras ir drėgmė, aplinkos
sąlygos klasifikuojamos taip:
Betonas viduje pastatų, kuriuose mažas oro
XC1
Sausa arba pastoviai šlapia
drėgnis. Betonas vandenyje
Betono paviršiai ilgai mirksta vandenyje.
XC2
Šlapia, retai sausa
Daugelis pamatų
Betonas viduje pastatų, kuriuose vidutinis arba
XC3
Vidutiniškai drėgna
didelis oro drėgnis. Išorinis, pridengtas nuo
lietaus betonas
Betono paviršiai mirksta vandenyje, bet
XC4
Cikliškai šlapia ir sausa
nepriklauso XC2 klasei
PASTABA. Drėgnumo sąlygos yra susijusios su armatūros arba įdėtinio metalo apsauginiu betono
sluoksniu, bet dažniausiai betono dangos būklė atspindi vietoves aplinkos sąlygas. Tokiu atveju vietovės
aplinkos klasifikacija gali būti adekvati nurodytai klasei. Jeigu tarp betono ir aplinkos yra užtvara, tokiu
atveju gali būti kitaip.

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija
Kai armuotą arba su įdėtinėmis metalinėmis detalėmis betoną veikia chloridų turintis
vanduo, ledą tirpinančios druskos, bet ne jūros vanduo, druskos, eksploatacinė aplinka
klasifikuojama taip:
Atviras betono paviršius taškomas chloringo
XD1
Vidutinio drėgnumo aplinka
vandens purslais
Plaukymo baseinai. Atviras betonas, veikiamas
XD2
Drėgna, retai sausa
pramoninio chloringo vandens
Tiltų dalys, kurias aptaško chloringas vanduo.
XD3
Cikliškai drėgna ir sausa
Grindiniai, šaligatviai. Automobilių aikštelių
plokštės
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4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija
Kai armuotą arba su įdėtinėmis metalinėmis detalėmis betoną veikia jūros chloridų turintis
vanduo arba oras su jūrinės kilmės chloridais, aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
Veikia purslų druska, bet
XS1
Konstrukcijos arti kranto arba ant kranto
netiesioginis jūros vanduo
XS2
Pastoviai panardinta
Jūrinių konstrukcijų dalys
XS3
Potvynio, purslų ir taškymo zonos Jūrinių konstrukcijų dalys
5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja
Kai betonas eksploatuojamas esant esminiams šaldymo, šildymo bei šlapios aplinkos
poveikiams, aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
Vidutinis vandens įmirkis be ledo
Vertikalus betono paviršiai, veikiami lietaus ir
XF1
tirpinimo medžiagos
šalčio
Kelių konstrukcijų vertikalūs betono
Vidutinis vandens įmirkis su ledo
XF2
paviršiai, kuriuos veikia šaltis ir ledą
tirpinimo medžiaga
tirpinančios druskos
Aukštas vandens įmirkis be
Horizontalūs betono paviršiai, veikiami šalčio
XF3
ledo tirpinimo medžiagos
ir lietaus
Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų.
Aukštas vandens įmirkis su ledą
Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami druskų ir
XF4
tirpinančiomis medžiagomis arba
šalčio. Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros
jūros vandeniu
purslų zonoje
6. Cheminis poveikis
Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant agresyviam gamtiniam gruntui arba
gruntiniam vandeniui naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
Silpno cheminio agresyvumo aplinka iš
XA1
LST EN 206-1 2 lentelės
Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka iš
XA2
LST EN 206-1 2 lentelės
Didelio cheminio agresyvumo aplinka išl
XA3
LST EN 206-1 2 lentelės
7. Dėvėjimo poveikis
Betono dėvėjimasis dėl mechaninių poveikių Aplinkos poveikio klasei priskiriami
sukeliamų įtempių, kai jie yra:
pavyzdžiai
Laikančios arba sustiprintos pramonės
XM1 vidutiniai
statinių grindys, kuriomis važinėja transporto
priemonės su pneumatiniais ratais
Laikančios arba sustiprintos pramonės stati-nių
XM2 dideli
grindys, kuriomis važinėja transporto priemonės su pneumatiniais arba guminiais ratais
Laikančios arba sustiprintos pramonės stati-nių
grindys, kuriomis važinėja transporto priemonės su plastikiniais arba metaliniais ratais.
XM3 labai dideli
Paviršiai, kuriais dažnai važinėja vikšrinis
transportas.
Vandens telkinių, siurblinių hidrotechniniai
įrenginiai, pvz., užslenkstės šuliniai
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4.8 pav. Aplinkos poveikio klasių betonui pavyzdžiai gyvenamuosiuose pastatuose

Žemyninės dalies įtakos zona

←→

Jūros įtakos zona

4.9 pav. Aplinkos poveikio klasių betonui pavyzdžiai transporto ir hidrotechnikos statiniuos
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4.18 lentelė. Su aplinkos poveikiu susiję betono sudėčių ir savybių apribojimai (pagal LST EN 206-1:2002,
LST 1974:2005)

Savybių apribojimai
Aplinkos
Mažiaupoveikio Didžiausia
klasės
sias v/c stiprio
klasė
X0
–
C8/10
XC1
0,75
C16/20
XC2
0,75
C16/20
XC3
0,65
C20/25
XC4
0,60
C25/30
XS1
0,50
C30/37
XS2
0,45
C35/45
XS3
0,45
C35/45
XD1
0,55
C30/37
XD2
0,55
C30/37
XD3
0,45
C35/45
XF1
0,55
C30/37
C25/30;
XF2
0,55
C30/37
XF3
0,50
C30/37
XF4
0,45
C30/37
XA1
0,55
C30/37
XA2
0,50
C30/37

Mažiausias
cemento
kiekis kg/m3
–
240
240
260; 240f
280; 270f
300; 270f
320; 270f
340; 270f
300; 270f
300; 270f
320; 270f
300
300
320
340
300; 270f
320; 290f

MažiauMažiausias įtraukto oro
sias at- Kiti apribokiekis %, kai užpildų
sparumas
jimai
skersmuo mm: 32, 16, 8
šalčiui
–
–
–
–
–
–
–
F75
–
–
–
–
–
F150
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
F100
Reikiamo
3,5a; 4,0a; 5,0a
F150
atsparumo
šalčiui
F200
3,5a; 4,0a; 5,0a
užpildai
3,5a; 4,0a; 5,0a
F300h
Sulfatams
–
–
atsparus
–
–
cementas b
–
–

XA3

0,45

C35/45

360; 320f

XM1
XM2d
XM2

0,55
0,55
0,45

C30/37
C30/37
C35/45

300; 270f
300; 270f
320; 270f

–
–
–

–
–
–

XM3

0,45

C35/45

320; 270f

–

–

d

Kai betone nėra įtraukto oro, betono savybės turi būti nustatomos remiantis patvirtintais bandymo
metodais.
b
Kai esant XA2 ir XA3 aplinkos poveikio klasėms vyrauja SO42-, reikia naudoti sulfatams atsparų cementą. Kai cementas yra klasifikuojamas atsparumo sulfatams atžvilgiu, vidutinio arba didelio atsparumo
sulfatams cementas turi būti naudojamas esant XA2 aplinkos klasei (ir XA1 aplinkos klasei, kai taikoma)
ir didelio atsparumo sulfatams cementas turi būti naudojamas esant XA3 aplinkos poveikio klasei.
c
Smulkiajame užpilde turi vyrauti kvarcas; stambusis užpildas turi būti stambiagrūdis ir atsparus
dėvėjimuisi (LST EN 1097-1).
d
Sustiprintas betono paviršius, sumažinant jame v/c, pvz., vakuumavimu
e
Didžiausias cemento kiekis betone – 360 kg/m3, išskyrus stiprųjį betoną.
f
Kai naudojami II tipo (ypač aktyvūs) mineraliniai priedai ir jie įskaičiuojami į cemento kiekį.
g
Kai užpildo stambumas D ≥ 63 mm, mažiausią cemento kiekį galima mažinti 30 kg/m3, o kai (16 > D ≥ 8)
mm arba (8 > D ≥ 4) mm, cemento atitinkamai didinama 30 kg/m3 arba 60 kg/m3.
h
Betono, kuris bus veikiamas druskų ir šalčio, atsparumas šalčiui bandomas 5 % druskų tirpale; taip
bandomo betono mažiausias atsparumas šalčiui turi būti F200
a
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4.19 lentelė. Betono atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui markės, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir
statinio patikimumo klases (pagal STR 2.05.05:2005)

Konstrukcijos naudojimo sąlygos

Betono markės
Atsparumo šalčiui

Aplinkos
poveikio
klasės

Skaičiuotinė išorės oro
temperatūra °C

Nelaidumo vandeniui

Konstrukcijoms (išskyrus šildomų pastatų sienas)
pagal statinio patikimumo klases
RC III RC II

RC I RC III RC II

RC I

1. Kaitaliojantis užšaldymo–atšildymo poveikiams
XC4,
XF3,
XF4

XC2,
XF1,
XF2

XD1

Žemesnė nei minus
20, iki minus 40 imtinai
Žemesnė nei minus 5, iki
minus 20 imtinai
Žemesnė nei minus 20, iki
minus 40 imtinai
Žemesnė nei minus 5, iki
minus 20 imtinai
Žemesnė nei minus 20, iki
minus 40 imtinai
Žemesnė nei minus 5, iki
minus 20 imtinai

F200

F150

F100

W4

W2 Nenormuojama

F150

F100

F75

W2

Nenormuojama

F150

F100

F75

W2

Nenormuojama

F75

F50

Nenormuojama

F75

F50

Nenormuojama

F75

Nenormuojama

2. Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 0 °C, poveikis
XC2,
XC4

XC1,
XC3

Žemesnė nei minus 20, iki
minus 40 imtinai

F100

Žemesnė nei minus 5, iki
minus 20 imtinai

F100

Nenormuojama

Žemesnė nei minus 20, iki
minus 40 imtinai

F100

Nenormuojama

Žemesnė nei minus 5, iki
minus 20 imtinai

F75

Nenormuojama

Nenormuojama

Atsižvelgiant į aplinkos agresyvumo laipsnį gelžbetoninių konstrukcijų betonas turi
atitikti šias nelaidumo vandeniui markes: silpno agresyvumo aplinkoje (aplinkos poveikio
klasė XA1) – W4, vidutinio agresyvumo aplinkoje (XA2) – W6, didelio agresyvumo
aplinkoje (XA3) – W8.
4.4.6. Betono žymėjimas
Svarbiausius projektinio betono rodiklius, pateikiant užsakymą gamintojui ar betono
mišinį naudotojui, remiantis LST 1974:2005, galima žymėti sutrumpintai, taikant tokią
formą:
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– stiprio gniuždant klasė žymima kaip nurodyta standarto LST EN 206-1, STR
2.05.05:2005 pvz., C30/37;
– aplinkos poveikio klasė, pvz., hidrotechninio statinio betonas, veikiamas
užšaldymo ir atšildymo esant dideliam vandens įmirkiui be ledą tirpinančių druskų
– XF3(LT);
– atsparumo šalčiui markė, pvz., F150;
– nelaidumo vandeniui markė, pvz. W8
– didžiausias užpildų dalelių nominalus dydis, pvz., D = 16 mm, – žymima 16;
– konsistencija pagal LST EN 206-1 nurodytą konsistencijos klasę, pvz., kai kūgio
nuoslūgis 100–150 mm – S3;
– nuoroda į standartą LST EN 206-1.
Gaunamas toks bendras apibūdinto betono žymėjimas:
LST EN 206-1-C30/37-XF3(LT)-F200-W8-Cl 0,20-16-S3.

4.5. Betonavimo darbai
Paruoštas betono mišinys naudojamas gaminant monolitines, surenkamąsias ir surenkamas-monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar gaminius. Šiems tikslams panaudoto betono kokybės rodikliai gaunami kai tinkamai įrengiami klojiniai ar paruošiamos
formos, nepažeidžiant nustatytų reikalavimų pervežamas, suklojamas ir sutankinamas betono mišinys, prižiūrimas kietėjantis betonas.
4.5.1. Klojinių įrengimas
Klojiniai – tai pagalbinė konstrukcija, turinti būsimos betoninės ar gelžbetoninės
konstrukcijos arba elemento formą, į kurią klojamas betono mišinys, o jam sukietėjus,
nuardoma.
Gaminant ir naudojant klojinius, turi būti įvertinami šie veiksniai:
1) klojiniai turi būti stiprūs ir standūs, kad, neviršijant leistinų deformacijų, išlaikytų
klojamo ir tankinamo betono mišinio slėgį;
2) sandarūs, kad per siūles nepraleistų betono mišinio;
3) lengvai pagaminami;
4) juos turi būti paprasta naudoti;
5) klojinių sekcijos turi būti tokių matmenų, kad juos be ypatingų sunkumų būtų galima pakelti į pastatymo vietą ar pervežti į kitą objektą;
6) jie turi būti suderinti tarpusavyje ir lengvai sujungiami;
7) klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad juos būtų galima nuimti nepažeidžiant
betono ir pačių klojinių.
Šiuos reikalavimus geriausiai atitinka specializuotose gamyklose pagaminti klojiniai.
Kad klojiniai atitiktų stiprumo ir pastovumo reikalavimus, turi būti parinkti ar suprojektuoti taip, kad atlaikytų šias apkrovas:
1) vertikaliąsias:
– savąjį ir pastolių svorius; nustatomi pagal klojinių matmenis ir medžiagas – jei
klojiniai ir pastoliai mediniai, jų tūriniai tankiai yra: spygliuočių medienos
600 kg/m3, lapuočių – 800 kg/m3;
– šviežiai sukloto betono mišinio masę: betono su tankiųjų uolienų užpildais –
2500 kg/m3; kitų tipų betoną – pagal faktiškąjį tankį;
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– armatūros svorį, perduodamą klojiniams. Nustatomas pagal projekto duomenis,
o jei jų nėra, taikomas 100 kg vienam m3 gelžbetoninės konstrukcijos;
– darbininkų su įrankiais, transporto mechanizmų, kurie veikia klojinius bei paklotus ir juos palaikančius pastolių elementus, sukeliamą krūvį. Dažniausiai pasirenkama 2,5 kPa (250 kg/m2).
– susidarančias tankinant betono mišinį; tankinant vibravimo būdu šios apkrovos
pasirenkamos 2 kPa (200 kg/m2).
2) horizontaliąsias:
– vėjo slėgį arba siurbimą (būdinga aukštesniems klojiniams);
– šviežiai sukloto betono mišinio masės slėgį į klojinių šonus. Nustatomas pagal
4.20 lentelę.
4.20 lentelė. Betono mišinio šoninis slėgis klojiniams

Betono mišinio tankinimo
būdas
Giluminiai vibratoriai
Išoriniai vibratoriai

Šoninio slėgio nustatymo
formulės
p = γH
p = γ(0,27v + 0,78)K1K2

Formulių taikymo ribos
H ≤ R; v < 0,5;
v ≥ 0,5, kai H ≥ 1 m
H ≤ R1; v < 4,5;
v > 4,5, kai H > 2 m

p – didžiausias šoninis betono mišinio slėgis kPa;
H – pakloto betono mišinio sluoksnio storis, sukeliantis slėgį į klojinius m;
v – betonavimo greitis m/val.;
R, R1 – giluminių (vidinių) ir išorinių vibratorių veikimo mišinyje spindulys m;
K1 – mišinio slankumo koeficientas (standžiojo ir mažai slankaus mišinio, kai kūgio nuoslūgis
0–20 mm, K1 = 0,8, kai kūgio nuoslūgis 40–60 mm, – K1 = 1, kai nuoslūgis 80–120 mm,
– K1 =1,2) ;
K2 – koeficientas, priklausantis nuo mišinio temperatūros: jei 5–7 °C, K2 = 1,15; 12–17 °C,
K2 = 1; 28–32 °C, K2 =0,85.

– nuo smūginių ir kitokių sukrėtimų, klojant betono mišinį į klojinius. Betono mišinį leidžiant latakais, vamzdžiais arba tiesiai iš betonvežio susidaro 4 kPa
(400 kg/m2) horizontalus slėgis į klojinio šonus, iškraunant iš specialių 0,2–0,8 m3
talpos talpyklų, bunkerių – 46 kPa;
– atsirandančias dėl betono mišinio vibravimo – 4 kPa vertikaliųjų klojinių plotui.
Ankščiau nurodytos charakteristinės slėgio apkrovos. Parenkant klojinius ir tikrinant jų laikomąją galią ar projektuojant naujus klojinius pateiktąsias apkrovų reikšmes
reikia dauginti iš patikimumo koeficientų, kurių vertės klojinių ir pastolių savojo svorio
yra 1,1, kitų apkrovų – 1,3.
Pagal medžiagą klojiniai yra skirstomi į medinius, metalinius, nemetalinius ir
mišriuosius. Racionaliausi klojiniai yra tokie, kurių laikantieji elementai yra metaliniai, o plokštumos, besiliečiančios su betonu, – iš medienos, vandeniui atsparios faneros,
skiedrantų plokštės (OSB), plastikų. Klojinių tipai, apibūdinimas ir racionalios naudojimo
sritys pateiktos 4.21 lentelėje.
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4.21 lentelė. Klojinių tipai ir jų naudojimo sritys

Klojinių tipas
1
Surenkamieji
perstatomieji
iš mažų
skydų (4.10
pav.)

Klojinių konstrukcijos charakteristika
2
Skydų ilgis iki 1,8 m ir plotis iki 0,9 m. Jų
masė nedidelė, dėl to galima montuoti ir
išmontuoti rankomis. Šiems skydams surinkti
naudojamos tvirtinamosios priemonės
(spyriai, templės ir kt. elementai) turi būti
taip pat nesunkios, leidžiančios lengvai
surinkti skydus, sudarančius įvairios formos
ir konfigūracijos klojinius. Mažus skydus
galima surinkti į didesnius ir sumontuoti į
reikiamą padėtį

Surenkamieji
perstatomieji
iš didelių
skydų (4.11
pav.)

Jie susideda iš didelių matmenų skydų (nuo
1,2 m iki 3,0-3,3 m ilgio ir 0,3-2,4 m pločio).
Kampinių skydų matmenys taip pat įvairaus
dydžio (0,3×0,3×3,0 (3,3); 0,3×0,3×1,2 m
ir kt.). Naudojami specialūs sujungiamieji
ir tvirtinamieji elementai. Prie šių klojinių
priklauso laikantieji ir technologines apkrovas
perimantieji elementai, taip pat betonavimo
pastoliai
Pakeliamieji Susideda iš skydų specialių laikomųjų ir
perstatomieji jungiamųjų elementų ir kėlimo prietaisų. Nuo
betonuojamo paviršiaus pakeliami atskirai. Jie
leidžia betonuoti įvairaus aukščio skerspjūvio
konstrukcijas. Tai atliekama kėlimo metu
keičiant atstumus tarp klojinių

Tūriniai
Statomi į betonuojamos konstrukcijos ar
perstatomieji statinio vietą jie sudaro П arba Г skerspjūvio
formą. Montuojami ir išmontuojami taip pat
tokios formos sekcijomis. Dažnai iš dviejų Г
formos sekcijų sudaroma П formos sekcija
Horizontaliai Horizontaliai perstumiamieji pagal
perstumiabetonuojamos konstrukcijos ilgį. Susideda
mieji
iš vežimėlio su ratais, keturių vertikaliųjų
statramsčių, sutvirtintų tarp savęs sijomis,
ir klojinių skydų. Nesant vežimėlio, galima
perstumti kitaip

Naudojimo sritis
3
Įvairių tipų monolitinėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms betonuoti, iš jų – įvairios formos vertikaliesiems, horizontaliesiems
ir kitokiems paviršiams sudaryti
naudojami kartu su didelių
matmenų skydais; nedidelių
tūrių ir sudėtingos konfigūracijos
konstrukcijoms ir jų dalims
betonuoti, taip pat betonuoti
nedidelėse erdvėse ir plotuose
Didelių matmenų ir masyvioms
konstrukcijoms, iš jų ir įvairių
statinių sienoms, perdangoms
betonuoti

Naudojami betonuoti konstrukcijoms ir statiniams, kurie
yra didelio aukščio, kintamo
skerspjūvio, tokių kaip valymo
įrenginių dumblo pūdymo
rezervuarai, vandentiekio bokštai,
tiltų atramos ir kt.
Statinių sienoms ir perdangoms,
požeminėms perėjoms, nedidelių
angų tuneliams ir pan. betonuoti

Horizontalių ilgų arba uždaro didelio perimetro skerspjūvio konstrukcijoms statyti. Taip pat atraminėms sienoms, vandens kanalams, kolektoriams, tuneliams,
statomiems atviruoju būdu, ir
kitiems panašiems statiniams
statyti
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1
Slenkamieji

Nenuimamieji

Šildomieji

2
Susideda iš skydų, pritvirtintų ant rėmų, darbo
aikštelės, pakeliamojo mechanizmo (kėliklių)
ir stoties, reguliuojančios keliamųjų mechanizmų (kėliklių) veikimą, ir kitų elementų.
Visa konstrukcinė sistema pakeliama pagal
betonavimo eigą

3
Aukštoms vertikaliosioms
gelžbetoninėms konstrukcijoms ir
statiniams betonuoti. Pirmenybė
teikiama aukštesniems, pastovaus
skerspjūvio statiniams per 30 m
aukščio ir ne mažiau kaip 12 cm
konstrukcijos storio
Susideda iš įvairių medžiagų plokščių, kurios Konstrukcijoms, kurių visi
užbetonuotos lieka kaip konstrukcijos dalis, ir ar dalis (vienos plokštumos)
inventorinių elementų, laikančių, kol betonas klojinių užbetonavus nenuimami.
Jie paliekami kaip apdailos,
sukietės iki reikiamo stiprumo
apsaugos nuo įvairių poveikių,
šilumą izoliuojantieji ir
kitas funkcijas atliekantys
konstrukcijos sluoksniai
Bet kokie klojiniai, kurie gali įšilti nuo
Konstrukcijoms betonuoti žiemą,
prie jų pritaikytų šildymo įrenginių ir turi
taip pat siekiant pagreitinti
temperatūros kontrolės ir reguliavimo sistemą betono kietėjimą bet kokiu metu.
Naudojami retai

Pneumatiniai Susideda iš uždaro lanksčiojo oro pripūsto
kevalo arba pneumatinių laikančiųjų elementų
ir reikalingą konstrukcijos formą turinčio
kevalo. Darbo padėtis palaikoma reguliuojant
oro slėgį

Kreiviesiems statiniams
– arkoms, skliautams,
gelžbetoniniams kevalams statyti.
Tačiau jų matmenys yra riboti,
kadangi gali susidaryti per dideli
krūviai ir klojinių konstrukcija
tampa sudėtinga

Klojiniuose, skirtuose didelių matmenų ir sudėtingos formos konstrukcijoms gaminti,
turi būti numatytos priemonės, mažinančios betono slūgimo ir temperatūrinių deformacijų
žalingus padarinius.
Rekomenduojama 5 mm spinduliu užapvalinti tiesius ir aštrius kampus (jeigu projekte nenurodyta kitaip). Tuo tikslu gali būti naudojami specialūs plastikiniai profiliai.
Surenkamieji perstatomieji mažų skydų klojiniai naudojami labai plačiai. Jie sudaryti iš įvairaus dydžio lengvai ir greitai sujungiamų ir išardomų skydų (4.10 pav).
Masyvioms konstrukcijoms betonuoti naudojami surenkamieji didelių skydų klojiniai, kurie ypač sparčiai surenkami naudojant kėlimo mechanizmus (4.11 pav.).
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a

b

c

d

e

4.10 pav. Mažų matmenų skydai klojiniams. a, b - pagrindiniai, c - tarpų, d - vidinio kampo, e - išorinio
kampo

4.11 pav. Didelių skydų klojinių panaudojimas sienoms betonuoti

Hidrotechninėje statyboje vyrauja originalūs (vienetiniai) statiniai (retai ta pati įmonė
stato kelis panašius statinius), kurie pasižymi konstrukcijų ir formų įvairumu, atskirų
elementų dydžiu, todėl praktiškai neišvengiamas yra seniausio tipo – medinių, vietoje
gaminamų, klojinių panaudojimas. Rekomenduojama pagal galimybę juos montuoti
iš skydų, kuriuos galima panaudoti 3–5 kartus. Skydai paprastai gaminami iš 15–20 %
drėgnumo lentų, kurių plotis ne didesnis kaip 160 mm, nes platesnės nuo drėgmės labai
deformuojasi, ir tašų, kurių drėgnis turi būti ne didesnis kaip 22 %. Šiems elementams
gaminti turi būti naudojama ne žemesnės kaip II rūšies spygliuočių mediena. Klojinių
elementai turi būti glaudžiai sujungiami, prieš klojant betono mišinį mediena turi būti
sudrėkinta, jos drėgnis turi būti ne mažesnis kaip 25 %. Klojiniams gaminti naudojamos
medienos ir metalinių gaminių mažiausi matmenys nurodyti 4.22 lentelėje.
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4.22 lentelė. Mažiausi klojinių elementų matmenys

Klojinių elementų ir jų dydžių pavadinimai
Tašų arba lentų didžiausios kraštinės matmenys:
– pagrindinių elementų,
– pagalbinių elementų,
– apkalimo lentų
Lentų storis:
– pakloto,
– klojinių
Rąstų skersmuo:
– pagrindinių elementų,
– pagalbinių elementų
Varžtų skersmuo: – laikančiosiose konstrukcijose,
– pagalbinėse konstrukcijose
Plieninių templių skersmuo
Vinių skersmuo
Plieninių antdėklų storis
Poveržlių storis

Mažiausi matmenys mm
160
80
100
40
20
180
140
19
16
19
3
6
4

Klojinių paviršiaus ruošimas
Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius nuvalomas ir tepamas specialiu tepalu. Tepalai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:
– turi būti pakankamai skysti, kad galima būtų užpurkšti, ir pakankamai klampūs,
kad gerai laikytųsi ant vertikalių paviršių;
– ant betono paviršiaus nepalikti dėmių, jei paviršius nedengiamas kita konstrukcija;
– nesumažinti betono stiprio ir ilgaamžiškumo;
– būti nepavojingais gaisro metu;
– neturėti lakių žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų;
– neteršti aplinkos.
Tepalus ant klojinių paviršių galima užtepti mechaniniu būdu išpurškiant arba rankomis. Klojinių paviršius ištepamas prieš montuojant armatūrą, nes ant armatūros patekę
tepalai sumažina jos sukibimą su betonu. Siekiant gauti lygų, tankų betono paviršių rekomenduojama prie vertikalų klojinių patikimai pritvirtinti specialią filtruojančią sintetinę
medžiagą, kuria žemyn nuteka išsiskiriantis vanduo, kildamas į viršų pasišalina oras.
Sumontuotų klojinių formos turi užtikrinti reikalaujamą tikslumą, kad gaminamos konstrukcijos atitiktų projektinius matmenis, o nuokrypiai neviršytų leistinųjų,
nurodytų 4.23 lentelėje. Tai patikrina ir įvertina komisija, kurios sudėtyje turi būti techninis prižiūrėtojas. Svarbių monolitinių konstrukcijų klojiniai priimami dalyvaujant geodezininkui. Jei klojinių parametrai atitinka nurodytus projekte, o nuokrypiai neviršija
leistinųjų (4.23 lentelė), surašomas priėmimo aktas. Tuomet betoninius ir gelžbetoninius
gaminius, kai jiems armatūra buvo sumontuota (padėta) prieš įrengiant klojinius, leidžiama
betonuoti; jeigu armatūra turi būti dedama į klojinius – dėti armatūrą.
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4.23 lentelė. Įrengtų klojinių leistinieji nuokrypiai

Tikrinamieji dydžiai
Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio
arba statmens:
– 1 m aukščiui
– visam statinio aukščiui
Klojinių ašių polinkis
Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų liniuote
Nenuimamų klojinių pastatymo tikslumas ir paviršiaus
kokybė
Nenuimamų išorinio armavimo funkciją atliekančių klojinių
pastatymo tikslumas
Surinktų klojinių įlinkis: vertikalių paviršių
perdangų

Leistinieji nuokrypiai mm

5
10
10
5
nustatoma pagal reikalaujamą
paviršiaus kokybę
pagal projektą
ne daugiau kaip1/400 angos
ne daugiau kaip 1/500 angos

Perdangų ir rėmų konstrukcijų klojiniai turi būti patikrinami prieš betonuojant
kiekvieną elementą, kitų konstrukcijų – prieš pamainos pradžią, apie tai turi būti atitinkami įrašai statybos darbų žurnaluose.
Klojiniai, pastoliai, tvirtinimo priemonės turi būti sistemingai apžiūrimi betonuojant.
Pastebėjus, kad jie neleistinai deformuojasi, slenka, betonavimas sustabdomas. Būtina
klojinius grąžinti į projektinę padėtį ir sutvirtinti.
Minimalus betono stipris gniuždant nuimant klojinius nuo neapkrautų monolitinių
konstrukcijų paviršių:
– vertikalių – 0,2–0,3 N/mm2;
– horizontalių ir pasvirusių, kai anga: iki 6 m – 70 % projektinio stiprio; daugiau kaip
6 m – 80 % projektinio stiprio.
Klojinių nuėmimo laikas gali būti nustatomas remiantis 4.24 lentele.
4.24 lentelė. Klojinių nuėmimo laikas nuo šoninių paviršių, kai vidutinė dienos temperatūra +12...+200C

Cemento klasė

Betono klasė
C12/15
C16/20
2
2
2
1
–
1

C8/10
3
–
–

32,5
42,5
52,5

C20/25 ir did.
1
1
1

Tas pats, tik nuo laikančiųjų konstrukcijų

Cemento
klasė
32,5
42,5
52,5

C16/20
21
18
14

C20/25
20
17
13

Betono klasė
C25/30
C30/37
19
17
15
12
12
10

C35/45
15
10
8

C40/50
10
6

Jei vidutinė dienos oro temperatūra +5...+12 °C, kietėjimo trukmė ilginama, dauginant nurodytą lentelėje iš 1,4; jei 0...+5 °C – dauginant iš 3,3; jei aukštesnė kaip 20 °C,
trumpinama, dalijant iš 1,3. Kai oro temperatūra žemesnė kaip 0 °C, kietėjimas nevyksta
ir laike neskaičiuojamas.
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Klojiniai turi būti nuimami nepažeidžiant betono paviršiaus. Monolitinių perdangų
klojiniai turi būti išmontuojami naudojant priemones, užtikrinančias sklandų klojinius
laikančių įtaisų nuleidimą.
4.5.2. Armavimo darbai
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo
ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.
Armavimui naudojami strypai, vielos, dirbiniai, įdėtinės detalės turi atitikti projekto
ir atitinkamų standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį atitikties sertifikato. Jeigu prireikia erdvinius stambiagabaričius armatūros dirbinius (strypynus) suskaidyti į mažesnius ar tiesiog pakeisti projekte nurodytąją armatūrą, tai turi būti
suderinta su projekto autoriais ir užsakovu.
Konstrukcijoms armuoti naudojami strypai, tinklai, strypynai gaminami statybvietėje
arba specializuotuose armatūros cechuose. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal
brėžinius. Išlenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleidžiama. Strypai turi būti
lenkiami šaltai. Kad transportavimo metu armatūros dirbiniai nesulūžtų, nesideformuotų,
tinklai ir strypynai gabenami paketais, o lygūs ir lankstyti strypai – ryšuliais. Be to, erdviniai strypynai turi būti taip pritvirtinti ir prireikus laikinai sustiprinti medinėmis arba
metalinėmis sąvaržomis, kad negalėtų deformuotis nuo savosios masės ir kratymo. Tarp
armatūros dirbinių dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pažymimos dažais.
Jeigu armatūros dirbiniai 1,5 m ilgesni už gabenimo priemonę, ant kurios jie padėti, reikia
naudoti priekabas.
Armatūra į statybvietę turi būti gabenama pagal projekte numatytą aprašą ir visiškai
sukomplektuota, kad turėtų visus reikalingus armatūros dirbinius ir būtų montuojama
nenutrūkstamai. Sandėliuojama armatūra negali liestis prie žemės, todėl ji dedama ant
medinių, betoninių ar kitokių padėklų.
Kai monolitinėms gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti naudojami strypai, jie
klojiniuose išdėstomi pagal darbo brėžinius. Strypai gali būti surišami ar kitaip sujungiami
į tinklus arba strypynus šalia klojinių ir po to padedami į juos. Negalima keisti projekte
numatyto armatūros sujungimo būdo. Armatūros strypų projektinė padėtis tinkluose ir
strypynuose gamybos metu fiksuojama specialiais laikikliais, šablonais ir konduktoriais.
Gamyklose dažniau naudojamas taškinis suvirinimas, statybos vietoje – lankinis,
vonelinis suvirinimo būdai.
Strypams sujungti naudojant elektrolankinį suvirinimo būdą reikia įvertinti tai, kad
armatūrinio plieno suvirinamumas priklauso nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene daugiau
anglies, tuo jis blogiau suvirinamas. Terminiu ir tempimo būdu sustiprinto armatūrinio
plieno sujungimas suvirinant negalimas, nes pasikeičia šio plieno savybės. Tokiai armatūrai
sujungti turi būti numatyti kiti sujungimo būdai.
Konstrukcijos betonuojamos tik gavus suvirintų sujungimų kokybę patvirtinančius
rezultatus.
Be suvirinimo, armatūros strypai sujungiami:
– perdengiant arba varžtinėmis movomis, užtikrinant vienodą stiprumą;
– armatūrai kryžminiu būdu sujungti naudojant minkštą išdegintą vielą.
Išdėstant armatūrą ir fiksuojant jos padėtį klojiniuose reikia įvertinti betonavimo
metu susidarančius poveikius ir apkrovas. Dažniausiai naudojami plastmasiniai armatūros
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fiksatoriai, pritaikyti įvairių skersmenų armatūrai fiksuoti, esant skirtingam apsauginio
sluoksnio storiui.
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų
montavimo technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik
tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač
atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir armatūrą saugančio betono
sluoksnio storį, kuris turi užtikrinti:
– armatūros apsaugą nuo korozijos (4.25 lentelė);
– patikimą armatūros ir betono sukibimą.
4.25 lentelė. Minimalūs armatūrą saugančio betono sluoksnio storiai, priklausomai nuo aplinkos poveikio
klasių

Minimalus betono apsauginio sluoksnio storis cmina) mm
Iš anksto neįtempta armatūra
Iš anksto įtempta armatūra
X0
10
20
XC1
20
25
XC2, XC3
25
30
XC4
30
35
XD1, XD2, XD3
40
50
XS1, XS2, XS3
40
50
XA1
25
35
XA2
30
40
XA3
40
50
a)
Apsauginio sluoksnio storio vertės gali būti 5 mm sumažintos, jei betono stipris gniuždant bus
2 klasėmis aukštesnis, nei nurodyta 4.15 lentelėje
Aplinkos poveikio klasės

Kad armatūra ir betonas patikimai sukibtų, minimalus betono apsauginio sluoksnio
storis cmin turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ds ar supintų vijų lyginamasis
skersmuo dsV. Jei nėra nurodyta projekte, apsauginis darbo armatūros sluoksnis naudojant
normalųjį betoną (sauso betono tankis – 2100-2600 kg/m3) nepriklausomai nuo aplinkos
poveikio turi būti ne mažesnis kaip:
– plokštėse, kurių storis iki 100 mm ............................................................. 10 mm;
– storesnėse kaip 100 mm plokštėse.............................................................. 15 mm;
– sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo – 20-35 mm................. 25 mm;
– sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo didesnis kaip 35 mm ....... 30 mm;
– sankabų ir skersinių strypų ........................................................................ 15 mm;
– monolitinių pamatų, betonuojamų ant paruošto pagrindo
– ir pamatų sijų apatinėje dalyje ................................................................. 35 mm;
– tas pat, tik betonuojant ant neparuošto pagrindo ...................................... 70 mm;
– sankabų ir skersinių strypų ....................................................................... 15 mm.
Konstrukcijoms naudojant betoną su lengvais, akytais užpildais, apsauginio sluoksnio
storis turi būti mažiausiai 5 mm didesnis už didžiausią užpildo dalelę ir ne mažesnis kaip
15–20 mm.
Praėjimus ant armatūros konstrukcijų galima įrengti pagal Darbo projektą ir suderinus su projektavimo organizacija. Atliekant armavimo darbus būtina laikytis 4.26 lentelėje
nurodytų reikalavimų.
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Armatūros sudėjimą patikrina rangovo ir techninės priežiūros atstovai. Armavimo
darbų priėmimo rezultatai žymimi paslepiamųjų darbų aktuose.
4.26 lentelė. Leistini nuokrypiai nuo projektinių atliekant armavimo darbus

Parametras
1. Atstumas tarp pagrindinės (darbinės) armatūros strypų:
kolonose, sijose
pamatų plokštėse ir sienose
masyviose konstrukcijose
2. Atstumai tarp armatūros eilių:
iki 1 m storio plokštėse ir sijose
storesnėse kaip 1 m konstrukcijose
3. Apsauginio sluoksnio storis:
kai projektinis apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir
konstrukcijos storis:
iki 100 mm
nuo 101 iki 200 mm
kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki 20 mm ir
konstrukcijos storis:
iki 100 mm
nuo 101 iki 200 mm
nuo 201 iki 300 mm
daugiau kaip 300 mm
kai apsauginio sluoksnio storis didesnis kaip 20 mm ir
konstrukcijos storis:
iki 100 mm
nuo 101 iki 200 mm
nuo 201 iki 300 mm
daugiau kaip 300 mm

Leistini nuokrypiai mm
±10
±20
±30
±10
±20

+4
+5

+4; –3
+8; –3
+10; –3
+15; –5

+4; –5
+8; –5
+10; –5
+15; –5

4.5.3. Betono mišinio transportavimas
Vykdant betonavimo darbus, turi būti tinkamai organizuotas betono mišinio transportavimas, t.y. pervežimas nuo betono maišymo vietos iki objekto ir jo perdavimas objekte iki
klojimo vietos. Vežant ir iškraunant mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų
medžiagų praradimo ar užteršimo. Kad nesisluoksniuotų ir nepakistų technologinės
savybės, betono mišinį reikia vežti keliais, kurių danga kieta, neišdaužyta ir kitaip neapgadinta. Iškrovimo operacijų turi būti kuo mažiau. Geriausia, kai mišinys iškraunamas tiesiog į betonuojamą konstrukciją arba betono klotuvą. Transporto priemonės tipas priklauso
nuo transportavimo atstumo, kelio dangos. Paprastais autosavivarčiais leidžiama betono
mišinį vežti iki 20 km. Autosavivarčiams paaukštinami bortai ne mažiau kaip 40 cm, kad
neištekėtų betono mišinio skiedinio dalis, gumos juosta užsandarinamas galinis bortas, betono mišinys uždengiamas brezentu ar kita vandens, šviesos nepraleidžiančia medžiaga, o
esant neigiamoms temperatūroms – šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Jei reikia vežti
toliau, naudojamos automobilinės betono maišyklės arba specialios betonvežės mašinos.
Transportavimo trukmė priklauso nuo oro sąlygų, transporto rūšies, betono mišinio klojumo (žr. 4.27 lentelę).
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4.27 lentelė. Maksimali betono mišinio transportavimo trukmė, kai oro temperatūra 20–30 °C (betono mišinio
temperatūra 18–20 °C)

Transportavimo trukmė min, kai vežama:
Slankumo klasė
Kelio danga
(žr. 4.7 lentelę)
automobiline betonmaiše
betonveže
autosavivarčiu
S1
200
90
60
AsfaltS2
betonis,
140
50
35
betonas
S3,S4
90
30
20
S1
45
30
S2
Nerekomenduojama
30
20
Gruntas
S3
Nerekomenduojama
S4
Neleidžiama
Nerekomenduojama
Neleidžiama
PASTABOS: 1. Kai oro temperatūra nuo 6 iki 20 °C ir nuo minus 5 iki plius 5 °C, transportavimo trukmė gali
būti padidinta atitinkamai 10 ir 25 %. 2. Kai oro temperatūra nuo minus 5 iki minus 20 °C, pašildytų mišinių
transportavimo trukmė turi būti sumažinta 15 %. 3. Kai oro temperatūra aukštesnė nei 30 °C, transportavimo
trukmė turi būti sumažinta 25 %.

Betono mišinio, iškraunamo iš transporto priemonių, laisvasis kritimo aukštis turi
būti ne didesnis kaip 2 m. Tarą, kurioje vežamas betono mišinys, reikia valyti ir plauti po
kiekvienos darbo pamainos arba kaskart, kai mišinys vežtas ilgiau kaip 1 val.
Kiekvieną kartą, prieš iškraunant betono mišinį iš transporto priemonės, gamintojas
turi pateikti naudotojui prekinio betono mišinio tiekimo lydraštį. Jame nurodoma tokia
informacija:
- gamintojo pavadinimas;
- lydraščio eilės numeris;
- mišinio paruošimo data ir laikas, t.y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas;
- automobilio numeris arba transporto priemonės identifikavimas;
- naudotojo pavadinimas;
- statybvietės vieta ir pavadinimas;
- techninių reikalavimų nuorodos, t.y. kodo, orderio numeriai;
- betono mišinio kiekis m3;
- atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją (standartą);
- sertifikavimo įstaigos pavadinimas ar ženklas, jei įstaiga jį turi;
- laikas, per kurį betonas pristatomas į statybvietę;
- iškrovimo pradžios ir pabaigos laikai.
Papildomai lydraštyje turi būti tokia informacija apie projektinį betoną:
- betono stiprio gniuždant klasė, kiti deklaruojami rodikliai,
- aplinkos poveikio klasė;
- chloridų kiekio klasė;
- konsistencijos klasė arba numatyta konsistencijos vertė;
- betono sudėties ribojimo vertės, jei nurodyta;
- cemento atmaina ir stiprio klasė;
- įmaišų ir neorganinių priedų tipas;
- užpildo dalelių didžiausias nominalus dydis.
Receptinio betono papildomai nurodoma tokia informacija:
- sudėtis;
- v/c santykis arba konsistencijos klasė;
- užpildo dalelių didžiausias nominalus dydis.
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Nurodyta tiekimo lydraščio informacija taip pat tinka statybvietės betonui, kai
statybvietė yra didelė arba joje naudojama keletas betono tipų, arba kai dalis pagaminto
betono skiriasi nuo pagrindinio klojamo betono.
Naudotojui pageidaujant, prekinio betono mišinio gamintojas turi suteikti informaciją
apie užpildų tipą, priedų kiekį, pirminių betono bandymų rezultatus, stiprio didėjimą,
sudedamųjų medžiagų gavimo šaltinius.
4.5.4. Betono mišinio suklojimas ir sutankinimas
Statybos aikštelėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio priėmimą, klojimą,
sutankinimą ir kietėjančio betono priežiūrą.
Prieš pradedant betonuoti turi būti patikrinta:
- ar nuvalytos šiukšlės, purvas, tepalai, sniegas, ledas, cemento plėvelė nuo
horizontalių ir nuožulnių betono darbo siūlių paviršių (prieš klojant betoną šie
paviršiai nuplaunami vandeniu ir išdžiovinami);
- ar nuvalytos nuo klojinių dulkės, pjuvenų, sniego ir ledo bei rišimo vielos
liekanos;
- kaip apdoroti konstrukcijų sandūrų sukietėję paviršiai;
- ar sudrėkinti klojiniai;
- klojinių stabilumas, sandarumas, paviršiaus paruošimas;
- ar švarus armatūros paviršius (pvz., ar nuvalyti tepalai, ledas, dažai, rūdys);
- ar tinkamos suklojimo, sutankinimo, priežiūros priemonės.
Visos betonuojant uždengiamos konstrukcijos, elementai, klojinių pastatymo ir sutvirtinimo teisingumas turi būti priimti, apiforminant paslepiamųjų darbų aktais ir pažymint
Statybos darbų žurnale.
Betono mišinys klojamas vienodo storio horizontaliais sluoksniais be pertraukų viena
kryptimi. Kitas betono mišinio sluoksnis turi būti klojamas iki ankstesnio sluoksnio betono rišimosi pradžios. Betono mišinio laisvo kritimo aukštis negali viršyti: betonuojant
kolonas – 5 m, perdangas – 1 m, sienas – 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas – 6 m, mažai
armuotas požemines konstrukcijas – 4,5 m, tankiai armuotas – 3 m.
Betono mišinio sluoksnio storis tankinant rankiniais giluminiais vibratoriais neturi viršyti darbinės dalies ilgio 1,25 karto; tankinant paviršiniais vibratoriais: nearmuotų
konstrukcijų – 40 cm, armuotų vienu tinklu – 25 cm ir armuotų dviem tinklais – 12 cm. Vibratoriais negalima liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius gramzdinamas tiek, kad siektų anksčiau netankinto betono mišinio sluoksnį
per 5–10 cm. Šių vibratorių perstatymo žingsnis turi būti ne didesnis nei 1,5 jų poveikio
spindulio. Paviršinis vibratorius turi dengti anksčiau sutankinto betono paviršiaus juostas
apie 10 cm. Monolitinių konstrukcijų kokybė, betonuojant jas be pertraukų, visada yra
geresnė nei betonuojant su pertraukomis, nes naujo betono sankiba su sukietėjusiu betonu
visada mažesnė nei monolite, be to, sukietėjusio ir naujo betono kontakto vieta labiau laidi
vandeniui, mažiau atspari šalčiui. Kai betonuojama su pertraukomis, darbo siūlių paviršius
turi būti statmenas kolonų, sijų ašims, sienų, plokščių paviršiams. Betonavimas atnaujinamas betonui įgijus ne mažesnį kaip 1,5 N/mm2 stiprį gniuždant. Neigiamas darbo siūlės
poveikis sumažinamas nuo betono paviršiaus nuvalant cemento plėvelę. Tai atliekama tokiais būdais: vandens ir oro srove, kai betono stiprumas yra apie 0,3–1,4 N/mm2, mechaniniu metaliniu šepečiu – apie 1,5–5 N/mm2,
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smėliasrove – > 5 N/mm2. Darbo siūlių sandarumas hidrotechnikos statiniuose užtikrinamas naudojant cinkuotos skardos ar polimerų-gumos medžiagų juostas. Darbo siūlių vieta suderinama su projekto autoriais arba nurodoma projekte.
4.5.5. Kietėjančio betono priežiūra
Betonui kietėjant cementas reaguoja su vandeniu. Ši reakcija vyksta esant teigiamai
temperatūrai. Priežiūros metu turi būti užtikrinama, kad betonas kietėjimo metu neišdžiūtų
dėl saulės ir vėjo poveikio, jo neišplautų lietus ir tekantis vanduo, greitai neatšaltų pirmomis dienomis po suklojimo, neatsirastų didelių betono temperatūros skirtumų, nepakenktų
žema temperatūra ir vibracija, nesuirtų struktūra. Netinkamai pirmomis paromis prižiūrėto
betono kokybė gali būti tokia žema, kad betonas neatitiks projektinių rodiklių.
Priežiūros laikotarpiu atviri betono paviršiai apdengiami maišo audiniu, dembliais
arba kitomis medžiagomis. Betoną reikia pradėti drėkinti ne vėliau kaip po 10–12 val.,
o kai karšta – po 2–3 val. Ypač gausiai palaistyti prieš naktį. Kad drėgmė taip greitai
neišgaruotų, betoną galima padengti polietileno plėvele, bitumo emulsija ar kitomis skystomis medžiagomis, kurios sudaro vandeniui nelaidžią plėvelę.
Priežiūros trukmė nustatoma atsižvelgiant į betono kietėjimo greitį (4.28 lentelė),
betono projektines savybes, aplinkos temperatūrą, santykinę oro drėgmę. Minimali betono priežiūros trukmė nurodyta 4.29 lentelėje. Konkrečios kietėjančio betono priežiūros
priemonės, jų terminai nurodomi darbų technologijos projekte.
4.28 lentelė. Betono stiprio didėjimas

Betono stiprio didėjimo
intensyvumas
Greitas

Vandens ir cemento santykis

Cemento klasė

Mažiau kaip 0,5
42,5 R
Nuo 0,5 iki 0,6
42,5 R
Mažiau kaip 0,5
32,5 R ir 42,5N
Visais kitais atvejais

Vidutinis
Lėtas

PASTABA: 32,5 R ir 42,5 R yra greitai kietėjančio cemento klasės, pasižyminčios dideliu ankstyvuoju
stiprumu, 42,5 N – įprastinio ankstyvojo stiprumo cemento klasė.
4.29 lentelė. Minimali betono priežiūros trukmė paromis

Betono mišinio ir oro
temperatūra oC
≥ 25
< 25 ... ≥ 15
< 15 ... ≥ 10
< 10 ... ≥ 52)

didelis
≥ 0,50
1
1
2
3

Priežiūros trukmė dienomis
Betono kietėjimo intensyvumas r = fc2/fc28
vidutinis
lėtas
≥ 0,30 ... < 0,50
≥ 0,15 ... < 0,30
2
2
2
4
4
7
6
10

labai lėtas
< 0,15
3
5
10
15

PASTABOS: 1. Kai betono paviršius turi būti atsparus dilumui, priimti dvigubai ilgesnę priežiūros trukmę,
kai betonas eksploatacijos metu gali būti veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų (neigiama temperatūra,
drėgna aplinka su ledą tirpinančiais agentais, jūros vandens aplinka), nurodyta trukmė taip pat turi būti
ilgesnė.
2. Esant žemesnei kaip 5 °C temperatūrai, priežiūros trukmė proporcingai prailginama.
3. fc2/fc28 – betono stiprio gniuždant, pasiekto per 2 ir 28 paras, santykis.
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Per betonuojamas konstrukcijas gali eiti žmonės, kai betonas pasiekia
1,5 N/mm2 stiprį gniuždant. Apsaugos nuo užšalimo trukmė gali būti apskaičiuota pagal
betono stiprį gniuždant (4.30 lentelė).
4.5.6. Betonavimas nepalankiomis sąlygomis
Neretai tenka betonuoti esant nepalankioms ar ypatingoms sąlygoms, kai gresia betono užšalimas, kai labai karšta, kai betonas klojamas po vandeniu ir kt. Betonuojant tokiomis sąlygomis būtina gerai pasiruošti, nes gali nepataisomai nukentėti betono kokybė.
Betonavimo darbai esant neigiamai temperatūrai
Betonas nustoja kietėjęs kai užšąla jame esantis vanduo. Užšąlančio vandens tūris
padidėja 9,07 %, dėl to suyra betono struktūra, kuri ištirpus ledui neatsistato. Tokio betono stiprumas yra žymiai mažesnis. Dėl šių priežasčių, kai betonuojama esant žemesnei
nei 5 °C vidutinei paros temperatūrai ir žemesnei nei 0 °C minimaliai paros temperatūrai,
taikomos tokios priemonės:
– betono mišinys turi būti gaminamas apšildomose maišyklėse, naudojant pašildytą
vandenį, atšildytus ar pašildytus užpildus. Galima naudoti neatšildytus užpildus,
kai jie sausi, nesukibę į gabalus. Šiuo atveju maišymo trukmė pailginama 25 %;
– transportuojant betono mišinio temperatūra negali sumažėti daugiau nei nustatyta;
– pagrindas, ant kurio klojamas betono mišinio paviršius, turi būti paruoštas taip,
kad neprišaltų betono mišinys. Kai pašildytam betono mišiniui išlaikyti naudojamas „termoso“ metodas (uždengimas šilumą izoliuojančiomis medžiagomis)
arba mišinys pagamintas su prieššaltiniais priedais, leidžiama kloti ant neatšildytų
pagrindų, užtikrinant, kad kontaktinėje zonoje mišinys neprišals. Esant žemesnei
nei minus 10 °C oro temperatūrai, didesnio kaip 24 mm armatūros strypais tankiai armuotų konstrukcijų armatūra ir didelės įdėtinės detalės turi būti atšildytos
iki teigiamų temperatūrų. Mišinio vibravimo laikas pailginamas ne mažiau kaip
25 %;
– klojiniais neuždengti konstrukcijų paviršiai tuoj pat baigus betonavimą turi būti
užkloti garą ir šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, iš betono išlindę armatūros
galai turi būti uždengti arba apšiltinti ne mažiau kaip 0,5 m.
Vykdant betonavimo darbus esant neigiamai temperatūrai būtina laikytis 4.30 lentelėje pateiktų reikalavimų.
Kai betonuojama esant neigiamai temperatūrai sąlygos betonui kietėti sudaromos:
– termoso metodu (užklojama vandeniui nelaidžia plėvele ir šilumą izoliuojančiomis
medžiagomis);
– naudojant prieššaltinius priedus;
– naudojant šildomus klojinius, gaubtus, šildant elektra, infraraudonaisiais spinduliais.
Termoso metodas labiau tinkamas masyvioms konstrukcijoms. Jos turi būti
užklojamos tokio storio šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kad betonas iki užšalimo
įgytų reikiamą stiprį. Plonasienių, didelio paviršiaus ploto konstrukcijų kietėjantį betoną
patartina šildyti.
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4.30 lentelė. Reikalavimai vykdant betonavimo darbus esant neigiamoms temperatūroms

Parametras
1. Betono stipris gniuždant užšalimo momentu:
betono be prieššaltinių priedų:
pastatų viduje naudojamoms konstrukcijoms,
įrengimų, kurių neveikia vibracija pamatams,
požeminėms konstrukcijoms
lauke naudojamų konstrukcijų, kai betono klasė:
iki C8/10
C10/15–C20/25
C25/30 ir aukštesnė
konstrukcijų, kurias po išlaikymo veikia
pasikartojantis užšalimas-atšilimas, ir iš anksto
įtemptų konstrukcijų
- betonui su prieššaltiniais priedais:
2. Leidžiama skaičiuojamoji apkrova betonui
įgijus stiprumą
3. Vandens ir betono mišinio temperatūros,
kai naudojamas:
portlandcementis, šlakinis ir pucolaninis cementai
greitai kietėjantis portlandcementis (CEM I
42,5 R) ir 52,5 klasės portlandcementis
4. Sukloto į klojinius betono mišinio temperatūra:
naudojant termoso metodą
naudojant prieššaltinius priedus
naudojant papildomą šildymą
5. Maksimali šildymo temperatūra, kai naudojamas:
portlandcementis CEM I, CEM II
šlakinis cementas CEM III
6. Betono temperatūros didėjimo greitis šildant
konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis (paviršiaus
ploto ir tūrio santykis): iki 4
nuo 5 iki 10
daugiau kaip 10
7. Betono atvėsimo greitis baigus šildymą konstrukcijų, kurių paviršiaus modulis: iki 4
nuo 5 iki 10
daugiau kaip 10
8. Išorinių betono sluoksnių ir oro temperatūrų
skirtumas nuimant klojinius nuo konstrukcijų, kurių
armavimo koeficientas iki 1 %, iki 3 %, daugiau kaip
3 % ir paviršiaus modulis : nuo 2 iki 5
daugiau kaip 5

Parametro reikšmė

Ne mažiau kaip 5 N/mm2
ne mažiau kaip:
50 %
40 %
30 % projektinio
ne mažiau kaip
80 % projektinio
ne mažiau kaip 20 % projektinio stiprumo,
momentui, kai betonas atšąla iki priedų ir
vandens tirpalo užšalimo temperatūros
Ne mažesnį kaip projektinis

Vandens ne daugiau kaip 70 °C,
mišinio ne daugiau kaip 35 °C
Vandens ne daugiau kaip 60 °C,
mišinio ne daugiau kaip 30 °C
Nustatoma skaičiavimais, bet ne mažiau
5 °C
ne mažiau kaip 5 °C aukštesnė už vandens
ir priedų tirpalo užšalimo temperatūrą
ne mažiau kaip 0 °C
80 °C
90 °C

Ne daugiau kaip 5 °C/val.
ne daugiau kaip 10 °C/val.
ne daugiau kaip 15 °C/val.
Nustatoma skaičiavimais
ne daugiau kaip 5 °C/val.
ne daugiau kaip 10 °C/val.
Atitinkamai ne daugiau kaip:
20, 30, 40 °C
30, 40, 50 °C
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Betonavimas karštu oru
Betonuojant esant aukštesnei nei 25 °C temperatūrai ir mažesniam nei 50 % santykiniam oro drėgniui, rekomenduojama naudoti padidinto ankstyvojo stiprumo portlandcementį
(pvz., CEM I-52,5, CEM II/A-42,5 R, CEM II/B-42,5 R), kurio klasė turėtų būti ne
mažiau kaip 1,5 karto didesnė už betono klasę. C20/25 ir aukštesnės klasės betonų šis
skirtumas gali būti mažesnis, jeigu naudojami plastifikuojantieji priedai. Betono mišinio
temperatūra betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis (paviršiaus ploto ir tūrio
santykis) didesnis kaip 3, turi būti ne didesnis kaip 30–35 °C, o masyvių konstrukcijų,
kurių paviršiaus modulis mažesnis nei 3, – 20 °C. Jei ant sukloto betono paviršiaus po
suklojimo praėjus ne daugiau kaip 0,5–1 val. pasirodo traukimosi plyšiai, galima paviršių
pakartotinai vibruoti. Priežiūra pradedama tuoj pat suklojus ir sutankinus betono mišinį
ir vykdoma, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. Visą priežiūros laiką betono paviršius turi būti pastoviai drėgnas. Kietėjimas pagreitinamas ir priežiūros trukmę
galima sutrumpinti išnaudojant saulės radiaciją – tam betono paviršius uždengiamas vandeniui nelaidžia juoda plėvele. Norint masyviose monolitinėse konstrukcijose išvengti
saulės radiacijos sukeltų temperatūrinių įtempimų, betono paviršių reikia padengti šilumą
izoliuojančiomis medžiagomis.
Povandeninis betonavimas – viena iš svarbiausių ir sudėtingiausių darbų rūšių
hidrotechninėje statyboje. Naudojamas statant jūrų uostų statinius, upių prieplaukas, sutvirtinamas nuo išplovimo upių, įplaukos kanalų dugnas, avariniais atvejais. Šiuo metu
plačiau naudojami tokie povandeninio betonavimo metodai:
– vertikaliai keliamo vamzdžio (VKV),
– kylančio skiedinio (KS),
– įtrombavimas (salelės metodas),
– betono mišinio suklojimas maišais ir naudojant savaime atsidarančias metalines
dėžes.
Betonavimas pradedamas po to, kai apžiūrimas paruoštas pagrindas ir surašomas jo
priėmimo aktas, liudijantis, kad darbai atlikti pagal nustatytas taisykles.
VKV metodas
Povandeninis betonavimas VKV metodu – tai betono mišinio tiekimas į betonavimo
vietą per vandens sluoksnį vertikaliu vamzdžiu (4.12 pav.). Vanduo negali turėti tiesioginio
kontakto su betono mišiniu. Tam naudojamos įvairios priemonės: apsauginės kamštinės
užtvaros, guminis kamuolys ir t.t. Tik pirmas nedidelis mišinio kiekis, išėjęs iš vamzdžio
patenka į vandenį. Kitas per vamzdį tiekiamas betono mišinys su vandeniu nesiliečia, nes
vamzdžio galas yra įleistas į ankščiau suklotą betono mišinį.
Kylant sukloto mišinio lygiui, vertikaliai keliamas vamzdis. Jo žemutinis galas visą
laiką turi būti mišinyje nustatytame gylyje.
Jei betonuojamas ne daugiau kaip 2 m sluoksnis, naudojamas ištisinis 20–30 cm
skersmens vamzdis. Kai sluoksnio storis didesnis, naudojami iš atskirų dalių sujungiami
vamzdžiai. Jie gaminami iš 3–5 mm storio lakštinio plieno. Galuose padaromi greitą ir
sandarų sujungimą užtikrinantys flanšai. Viršutiniame vamzdžio gale tvirtinamas betono
mišinio priėmimo bunkeris. Jo apačioje pritaisomas pakabinamas 1–1,5 kW galingumo
elektrinis vibratorius. Jis naudojamas, kai vamzdyje užstringa betono mišinys.
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4.12 pav. Betonavimas vertikaliai keliamo vamzdžio metodu

Didžiausias pasklidimo spindulys negali viršyti 6 m. Tačiau dažniausiai vienu
vamzdžiu tiekiamas betono mišinys gali pasiskleisti į 20–30 m2 plotą.
Jei betonuojama konstrukcija yra didesnių matmenų, turi būti naudojamas ne vienas,
o keletas vamzdžių, per kuriuos betono mišinys būtų tolygiai klojamas.
Kuo daugiau vamzdis įleistas į betono mišinį, tuo geresnė betono kokybė. Intensyviai
betonuojant ir naudojant ilgesnį laiką plastiškumą išlaikančius betono mišinius, vamzdį
galima labiau įgilinti.
Betonuojant VKV metodu betono mišinys slenka vamzdžiu veikiamas gravitacinės
jėgos. Minimalus reikiamas betono mišinio stulpo aukštis vamzdyje turi viršyti vandens
lygį tokiu dydžiu:
h ≥ r – 0,6 H '
čia r – vamzdžio poveikio (betono mišinio pasklidimo) spindulys m;
H ' – betonavimo gylis (atstumas nuo vandens paviršiaus iki vamzdžio apačios) m.
Minimalus vamzdžio įgilinimas į betono mišinį turi būti ne mažesnis kaip 1 m, kai
gylis iki 10 m, ir 1,2 m – kai gylis iki 20 m.
Betono mišinio slankumas klojimo metu turi būti ne mažesnis kaip 15 cm (S4).
Po vandeniu esančio betono paviršiaus altitudė turi būti 3–4 cm didesnė už projektinę.
Pasiekus betonui stiprį gniuždant 2,5 N/mm2 viršutinis silpnas sluoksnis pašalinamas.
Betono mišinys betonavimo metu turi būti tiekiamas į vamzdį nenutrūkstamu režimu.
Pertrauka turėtų būti ne ilgesnė kaip 40–60 min. Esant didesnėms pertraukoms nuvalomas silpno betono sluoksnis, įrengiami ankeriai, kad naujai klojamas betono mišinys gerai
susijungtų su senu.
Povandeniniam betonavimui rekomenduojama naudoti tokius stambius užpildus:
skaldą, 4/8, 8/16 arba 4/32 mm frakcijų arba tų pačių frakcijų žvirgždo (30–50 %) ir skaldos (50–70 %) mišinį. Kaip smulkų užpildą rekomenduojama naudoti gamtinį smėlį arba
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skaldelę, kurios dalelių dydis iki 4 mm, o smulkumo modulis FM = 1,6–3,0. Smėlis turėtų
sudaryti apie 50 % užpildų masės. Betone su žvirgždu turėtų būti naudojamas stambesnis
smėlis – FM = 2,2–3,0; su skalda – smulkesnis FM = 1,6–2,2 .
Vokietijoje povandeniniam betonavimui naudojamas betonas, kurio V/C ≤ 0,6;
C ≥ 350 kg/m3, D = 32 mm; dalelių mažesnių kaip 0,25 mm ≈ 400 kg/m3.
Povandeniniam betonavimui vertikaliai keliamo vamzdžio (VKV) metodu, kaip
minėta, reikia takaus (S4) betono mišinio, o tam reikia didesnių cemento sąnaudų. Cemento sąnaudas galima sumažinti naudojant plastiklius arba mažiau plastiškus (S2, S3),
tačiau tankinamus vibruojant betono mišinius. Mažai slankūs (S1) ir standūs (V3, V4)
betono mišiniai povandeniniam betonavimui nenaudojami.
Betonui su skalda turi būti naudojami du priedai – lignosulfonatinis plastiklis ir orą
įtraukiantis, kurių dedama atitinkamai 0,1–0,25 % ir 0,01–0,02 % nuo cemento masės.
Slankiam (S2) ir sklidžiam (S3) betono mišiniui sukloti, gaminami besiūliai plieniniai vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 20–30 cm, sienelių storis 6–10 mm. Prie apatinės
vamzdžio dalies standžiai pritvirtinami du vibratoriai. Jie palengvina betono mišinio
judėjimą vamzdžiu, pagerina betono mišinio sutankinimą, padeda ištraukti vamzdį iš sukloto mišinio.
Betono mišinio klojimo intensyvumas priklauso nuo vamzdžio skersmens:
4,5–5 m3/h, kai d = 0,2 m, ir 10–11 m3/h, kai d = 0,3 m.
Klojant betono mišinį į gręžtinius, apribotus inventoriniais klojiniais, pamatus,
pirmiausiai nevibruojant iki 1 m aukščio klojamas takesnis – S3, S4 slankumo betono
mišinys, o vėliau vibruojant – S2, S3 slankumo betono mišinys. Vamzdžio apatinis galas turi būti betono mišinyje. Maksimalus įgilinimas dirbant vibratoriams turėtų būti ne
didesnis kaip 10 m. Ant vamzdžio pritvirtinti vibratoriai įjungiami ištuštinant priėmimo
bunkerį, o taip pat pertraukų metu. Pertrauka gali būti neilgesnė kaip 1,5 val. Jos metu
dirbant vibratoriui vamzdis pakeliamas taip, kad jo apačia betono mišinyje būtų ne giliau
kaip 2 m. Vanduo į vamzdį patekti negali.
Povandeninis betonavimas kylančio skiedinio (KS) metodu.
Šis metodas naudojamas betonuoti po vandeniu iki 50 m gylio.
Pirmiausia supilamas stambus užpildas, o po to tiekiamas skiedinys (4.13 pav.). Skiedinio tiekimo vamzdžiai sustatomi prieš užpildų supylimą. Kad vamzdžiai nebūtų pažeisti,
jie talpinami į apsauginius tinklinius cilindrus, padarytus (supintus) iš armatūrinio plieno.
Apsauginio cilindro skersmuo 1,5–2 kartus turi būti didesnis už vamzdžio skersmenį, bet
ne mažesnis kaip 20 cm. Jei betonuojamo bloko aukštis ne didesnis kaip 2 m, galima
apsauginių cilindrų nenaudoti.
Stambūs užpildai – švarūs, stiprūs, skaldyti akmenys (15/40 cm) arba skalda
(4/10 cm). Kai naudojami akmenys, maksimalus betonavimo gylis – 20 cm, kai naudojama
skalda – 50 m.
Kiti betonavimo KS metodu reikalavimai:
1) tiekti cementinį skiedinį (cemento, smėlio, vandens mišinį) per priėmimo piltuvus
vienu metu į visus vamzdžius;
2) laikyti, kad skiedinys nuo vamzdžio maksimaliai pasiskleis spinduliu: 2 m, kai užpildas skalda, 3 m, kai užpildas akmenys;
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Kontrolinis vamzdis Skiedinio tiekimo vamzdis

4.13 pav. Povandeninis betonavimas kylančio skiedinio (KS) metodu

3) skiedinio tiekimo intensyvumas priklauso nuo vamzdžių skersmens ir yra:
Intensyvumas m3/h
iki 2
2–3
3–6

Vamzdžio skersmuo mm
50–75
75–100
100–200

4) skiedinio tiekimo intensyvumas turi būti 0,2 m3/h 1 m2 ploto;
5) naudoti skiedinį, kuris pasiskleidžia stambiame užpilde nuolydžiu 1:5…7.
Jei pasiskleidžia mažiau, sumažinamas betonavimo spindulys (atstumas tarp
vamzdžių).
Betonavimui naudojami cementiniai skiediniai, kuriuose cemento ir smėlio masių
santykis yra 1:1; 1:2; v/c = 0,65–0,85, cemento sąnaudos 500–700 kg/m3 skiedinio arba
300–370 kg/m3 užpilamo užpildų metinio. Tikslus skiedinio paskleidimo spindulys rm
apskaičiuojamas pagal formules:
užpildant skiediniu akmenis be slėgio – r ≤ n · P · I ≤ 3,
su slėgiu – r ≤ 1,5 du (H + 2h) ≤ 3
užpildant skiediniu skaldą be slėgio – r ≤ n · P · I ≤ 2,
su slėgiu – r ≤ 1,5 du (H + 2h) ≤ 2
čia I – betonavimo intensyvumas, I ≥ 0,2 m3/(h · m2);
P – skiedinio pasklidimas. P ≈ 5 (apytikslis skaičius);
du – vidutinis užpildo skersmuo m;
H – vandens stulpo, esančio virš skiedinio, aukštis m;
h – skiedinio stulpo aukštis vamzdyje virš vandens (arba į aukštį perskaičiuotas skiedinio siurblio slėgis) m;
n – skiedinio užpildo stambumo koeficientas, užpildant skaldą n = 0,7, užpildant
akmenis n = 1.
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Reikiamas skiedinio stulpo aukštis vamzdyje virš vandens nustatomas pagal
formulę:
h = (r – 1,5 duH) / (3du) > 5, m.
Kai betonuojama giliau kaip 2,5 m, šis aukštis nenormuojamas.
Prieš betonavimo pradžią vamzdžių galai pakeliami nuo dugno 10–12 cm.
Povandeninis betonavimas įtrombavimo arba salelės metodu.
Šis metodas naudojamas rečiau. Jo esmė – kiekviena kita betono porcija klojama
ir įtrombuojama į anksčiau paklotą dar nesusirišusį betono mišinį. Įtrombavimas atliekamas vibruojant. Atstumas nuo šlaito krašto iki naujai sukloto betono mišinio turi būti
0,3–0,5 m, betono stiprio klasė ≥ C 20/25, kūgio nuoslūgis 7–10 cm. Betonuojama be
pertraukų. Šis metodas naudojamas esant ne didesniam kaip 2 m gyliui, apsaugotoje nuo
bangų vietoje. Taip gali būti įrengiami pamatai po vandeniu, remontuojami krantus sutvirtinantys statiniai.
Betono mišinio suklojimas po vandeniu maišuose
Šis metodas naudojamas po vandeniu įrengiant laikinus statinius, avariniais atvejais.
Maišai turi būti iš stiprios, bet retos medžiagos, pvz., nailono. Kai kuriais ypač svarbiais atvejais rekomenduojama naudoti maišus iš elastingo metalinio tinklo. Maišų talpa
– 10–15 litrų, masė – iki 50 kg. Jų 2/3 tūrio pripildoma betono mišinio. Mišinio slankumas
2–5 cm, užpildų stambumas – iki 16 (20) mm. Maišai surišami ir kranu nuleidžiami po
vandeniu. Narai juos paskleidžia dugne, sudeda glaustai vieną prie kito, perrišdami siūles
ir sujungdami specialiomis kabėmis.
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5. STATYBINIAI METALAI
Metalais vadinami cheminiai elementai ir jų lydiniai, kuriems būdingas elektros ir
šilumos laidumas, plastiškumas, kalumas, kristalinė sandara, savitas blizgesys.
Statyboje metalai naudojami gan plačiai. Jie skirstomi į juoduosius ir spalvotuosius. Juodieji metalai sudaro apie 95 % visų išlydomų metalų. Tai plienas, ketus, kuriuos
dažniausiai sudaro tik geležies ir anglies lydiniai. Spalvotieji metalai – tai visi kiti metalai
ir jų lydiniai (aliuminis, varis, nikelis, švinas, auksas, sidabras, platina ir kt.). Šie metalai
yra brangūs, todėl kur tik galima, juos stengiamasi pakeisti juodaisiais metalais arba plastikais.

5.1. Statybinis plienas ir gaminiai iš jo
Plienas – tai deformuojamas (kalus) geležies ir anglies lydinys, kuriame anglies kiekis
dažniausiai neviršija 1,7 %. Gaminamas iš geležies rūdos ar metalo laužo aukštakrosnėse.
Tai pagrindinis plačiausiai naudojamas metalas. 2006 m. pasaulyje buvo pagaminta
1244 mln.t. plieno, tarp jų Kinijoje – 423 mln. t., ES – 198 mln. t., JAV – 99 mln. t. Europoje daugiausiai plieno pagaminama Rusijoje (71 mln. t), Vokietijoje , Ukrainoje.
Plieno savybės:
tankis 7850 kg/m³,
tamprumo modulis E ≈ 210 kN/mm²,
šilumos laidumo koeficientas λ= 40–60 W/(m·K),
linijinis temperatūrinio plėtimosi koeficientas α = 1,2·10-5 K–1,
lydymosi temperatūra 1300–1400 °C,
degumo klasė A1.
Plienas skirstomas į anglinį ir legiruotąjį. Plačiau naudojamas anglinis plienas, kuriame be geležies, anglies ir neišvengiamų priemaišų, kitų elementų nėra.
Plienas, atsižvelgiant į anglies kiekį, klasifikuojamas į:
- mažaanglį (0,09–0,22% anglies),
- vidutinio anglingumo (0,25–0,5 % anglies),
- daugiaanglį (0,6–1,7 % anglies).
Pagal kokybę plienai skirstomi į paprastąjį ir kokybiškąjį. Rusijoje gaminami paprastieji plienai skirstomi į 7 markes (5.1 lentelė). Statyboje plačiausiai naudojamas Ст3
markės plienas.
5.1 lentelė. Anglinių plienų savybės

Žymėjimas
Ст0
Ст1
Ст2
Ст3
Ст4
Ст5
Ст6

Anglies (C) kiekis, %
< 0,23
0,06–0,12
0,09–0,15
0,14–0,22
0,18–0,27
0,28–0,37
0,38–0,49

Stipris tempiant, N/mm2
310
340–440
370–500
410–540
500–640

Deformatyvumas, %
20–23
29–32
23–27
21–25
17–20

Atsižvelgiant į deoksidacijos laipsnį, gaunamas ramaus stingimo, pusiau ramaus
stingimo ir verdančiojo stingimo plienas. Kai prieš liejant karštą metalą jis deoksiduojamas
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siliciu bei aliuminiu, gaunamas geros kokybės ramaus stingimo plienas. Kai liejant metalą
nedeoksiduojama, gausiai išsiskiria dujos, ir gaunamas žemesnės kokybės verdančiojo
stingimo plienas. Jo cheminė sudėtis ir mechaninės savybės yra nevienodos. Šis plienas
linkęs trapiai suirti. Kai deoksiduojama iš dalies, gaunamas pusiau ramaus stingimo
plienas. Ramaus stingimo plienas yra naudojamas labai svarbioms konstrukcijoms, pusiau
ramaus stingimo plienas naudojamas visoms pagrindinėms konstrukcijoms, verdančiojo
stingimo – mažiau svarbioms konstrukcijoms. Plieno deoksidacijos laipsnis yra žymimas
šiais indeksais: „кп“ (кипящая – verdančiojo stingimo plienas), „пс“ (полуспокойная
– pusiau ramaus stingimo plienas), „сп“ (спокойная – ramaus stingimo plienas) ir nurodomas po plieno markės žymos (pvz., BCт3кп). Svarbesnėms konstrukcijoms gaminti naudojamas kokybiškasis plienas, kurį žymint nurodomas anglies kiekis šimtosiomis procento
dalimis. Plieno mechaninės savybės ir cheminė sudėtis yra pagrindiniai rodikliai, iš kurių
sprendžiama apie plieno kokybę ir jo stiprumą.
Statybinio plieno fizinėms ir mechaninėms savybėms pagerinti naudojami legiruojantieji priedai. Dažniausiai naudojami šie priedai: manganas, chromas, nikelis, varis, azotas,
molibdenas ir vanadis. Pliene taip pat yra jo savybes bloginančių priemaišų. Tai fosforas,
siera, azotas ir anglis. Sieros ir fosforo priemaišų įprastame pliene turi būti ne daugiau
kaip 0,045 % ir 0,055 % atitinkamai, o mažai legiruotuosiuose – 0,035 % ir 0,04 %.
Legiruojančiųjų priedų dažniausiai dedama ne daugiau kaip 2 %. Kai priedo kiekis yra
ne daugiau kaip 1 %, prie priedą žyminčios raidės jis nenurodomas. Rusijoje gaminamo
mažai legiruotojo plieno žymėjimo pavyzdys – 15XCHД. Du pirmieji skaičiai nurodo
anglies kiekį šimtosiomis procento dalimis (0,15 %), raidėmis yra žymimi legiruojantieji
priedai (Г – manganas, C – silicis, X – chromas, H – nikelis, Д – varis, A – azotas, M – molibdenas, Ф – vanadis). Esant didesniam legiruojančiųjų elementų kiekiui, tai nurodoma %
po priedą žyminčios raidės. Vertingiausias legiruotasis plienas – nerūdijantis plienas. Jis
atsparus korozijai ne tik atmosferoje bet ir agresyvioje aplinkoje. Pagrindinis elementas,
didinantis atsparumą korozijai, yra chromas. Jo priklausomai nuo aplinkos agresyvumo
dedama nuo 12 iki 50 %. Be chromo, naudojami ir kiti atsparumą korozijai didinantys
priedai: nikelis, molibdenas, varis, silicis (07Х16Н6 – nerūdijantis plienas, kuriame yra
0,07 % anglies, 16 % chromo, 6 % nikelio).
Pastaruoju metu statybinis plienas Europos Sąjungoje žymimas S, Vokietijoje –St,
Rusijoje – C, nurodant takumo ribos stiprį tempiant N/mm2 (MPa). Suvirintos konstrukcijos gaminamos iš plienų С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375, С390,
С390К, С440, С590, С590К, (raidė „С“ reiškia „сталь строительная – statybinis plienas“,
skaičiai – takumo ribą N/mm2).
Statybiniai plieno gaminiai
Iš plieno gaminami valcuoti profiliai (kampuočiai, loviai, dvitėjai ir kt.), apvalūs,
kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, lygi ir profiliuota skarda, įvairūs skardos profiliniai
gaminiai. Iš jų daromi pagrindiniai statinių elementai. Taip pat gaminami plieniniai poliai
statinių pamatams, profiliai ir daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams, lietaus vandens nuvedimo sistemos, tiltų, pralaidų, kitų inžinerinių statinių elementai.
Į atskirą grupę galima išskirti armatūrinį plieną. Jis naudojamas gelžbetoninėms
konstrukcijoms armuoti, kurias gaminant vienam m3 sunaudojama apie 50 kg plieno.
Pagal formą armatūrinis plienas skirstomas į vielinį, strypinį, lyninį. Vielinis gaminamas šalto traukimo būdu. Tai 3–6 mm skersmens viela, neturinti takumo ribos. Lygiu
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paviršiumi armatūrinė viela skirstoma į klases B–I (paprastoji, stipris tempiant 550–580
N/mm2), B–II (stiprioji, stipris tempiant 1300–1900 N/mm2), rumbuota su vielos šonuose
įspaustomis įdubomis – Bp–I ir Bp–II.
Strypinis plienas gaminamas karšto valcavimo būdu. Gali būti termiškai ir
termomechaniškai sustiprintas. Strypai būna lygiu arba rumbuotu paviršiumi (5.1 pav.).
Pastarasis pasižymi geresniu sukibimu su betonu. Armatūrinis plienas žymimas B, Bst, S
ar A raidėmis, nurodant takumo ribos stiprį N/mm2 (MPa). Pvz., Lietuvoje plačiai naudojamas Rusijoje gaminamo armatūrinio plieno žymėjimas ir požymiai nurodyti 5.2 lentelėje.

5.1 pav. Strypinės armatūros pavyzdžiai, armatūrinis lynas

5.2 lentelė. Rusijoje gaminamas armatūrinis plienas

Armatūrinio plieno
klasės
А240 (A–I)

Lygus

Profilio
skersmuo, mm
6–40

Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп

А300 (A–II)

Rumbuotas
pagal sraigtą

10–40
40–80

Ст5сп, Ст5пс
18Г2С

Ас300 (Ас–II)
(c – suvirinamas)

Rumbuotas
eglute

10–32
(36–40)

10ГТ

A400 (A–III)

Rumbuotas
eglute

6–40
6–22

35ГС, 25Г2С
32Г2Рпс

A600 (A–IV)

Rumbuotas
eglute

10–18; (6–8)
10–32; (36–40)

80С
20ХГ2Ц

А800 (A–V)

Rumbuotas
eglute

(6–8); 10–32
(36–40)

23Х2Г2Т

А1000 (А–VI)

Rumbuotas
eglute

10–22

22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР

Paviršius

Plieno markė

Surenkamojo gelžbetonio konstrukcijoms armuoti gaminamas termomechaniškai
sustiprintas armatūrinis plienas, kurio klasės Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К,
Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат1000К и Ат1200.
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Kad būtų galima atskirti, kuriai klasei priklauso armatūros strypai, gamykloje jų galai nudažomi: A–IV klasės – raudonai, A–V – žaliai, Aт–IV – baltai, Aт–V – mėlynai ir
Aт–VI – geltonai. A–II ir A–III klasių armatūros strypų galai nedažomi.
Europos Sąjungoje iš anksto įtemptas plienas betonui žymimas raide Y, po kurios parašytas skaičius rodo ne takumo ribos, bet mažiausią stiprį tempiant MPa, pvz.,
Y1770C.
Lyninis armatūrinis plienas gaunamas suvejant 7 arba 19 stipriosios armatūros vielų ir
žymimas K–7, K–19 (5.1 pav.).
Armavimui naudojami pavieniai strypai ar viela, ektrokontaktiniu būdu virinti, surišti
armatūros tinklai, karkasai. Kad būtų gautos kuo mažiau deformuojamos konstrukcijos,
armatūra iš anksto prieš betono suklojimą įtempiama mechaniniu ar termomechaniniu
būdu. Armatūra atleidžiama sukietėjus betonui. Taip armuojamos perdangos plokštės, sijos, tiltų konstrukcijos.
Sienų apdailai, stogų dangoms ir kitiems elementams naudojama patikimai apsaugota nuo korozijos plieno skarda (5.2 pav. ), kuri tinkamai naudojama yra ilgaamžė.
5.2 pav. Plieno apsauga nuo korozijos

1 – polimerinė danga
2 – gruntas
3 – pasyvacinis sluoksnis
4 – cinko sluoksnis
5 – plieno lakštas
4 – cinko sluoksnis
3 – pasyvacinis sluoksnis
2 – gruntas
6 – apsauginė dažų danga

5.2. Ketus ir gaminiai iš jo
Ketus – geležies ir anglies lydinys, kuriame anglies yra daugiau kaip 2,14 % (iki
6,67 %). Jame yra pastovių priemaišų Si, Mn, S, P, o kai kuriais atvejais ir legiruojančiųjų
elementų Cr, Ni, V, Al ir kt. Dažniausiai ketus trapus, todėl gaminiai iš jo formuojami
liejimo būdu. Ketaus tankis apie 7200 kg/m³, jis pasižymi dideliu stipriu gniuždant, kuris
apie keturis kartus didesnis už stiprį tempiant. Tai atsparus korozijai ir karščiui metalas.
Pasaulinė ketaus gamyba 2005 m. sudarė 781 mln. t. (iš to skaičiaus Kinijoje – 330 mln.
t.). Statybose dažniausiai naudojamas pilkasis ketus, kuriame daug anglies, o jo pjūvis
būna pilkas. Rusijoje gaminamas pilkasis ketus yra keturių markių: nuo СЧ 12–28 iki
СЧ 28–28 (pirmasis skaičius rodo stiprį gniuždant kgf/mm2, antrasis – stiprį lenkiant
kgf/mm2). Ketus naudojamas labai seniai. Iš jo gaminamos kolonų atramos, arkinių tiltų,
skliautinių perdangų, tunelių konstrukcijos, daug sudėtingos formos gaminių: šildymo
sistemų radiatoriai, vamzdynų uždaromoji armatūra, šulinių liukai, dangčiai, grotelės,
liejiniai krosnims ir židiniams, architektūrinės meninės detalės. Termiškai apdorotas ketus
vadinamas kaliuoju, iš jo gaminami vamzdžiai.
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5.3. Spalvotieji metalai
Aliuminis ir jo lydiniai. Aliuminis lengvas (2700 kg/m3), minkštas, atsparus korozijai, nestiprus (stipris tempiant 50–80 N/mm2) laidus šilumai ir elektrai metalas. Grynas naudojamas pudros pavidalo kaip dujas išskiriantis priedas gaminant akytąjį betoną,
dažų pigmentas, iš jo gaminama aliuminio folija. Statybiniai elementai gaminami iš aliuminio lydinių, kurie pasižymi nedideliu tankiu (2700–2900 kg/m3), tačiau yra stiprūs
(170–250 N/mm2). Taip gaminami skardos lakštai, įvairūs profiliai.
Varis ir jo lydiniai. Varis yra sunkus (8900 kg/m3), minkštas, plastiškas, nelabai
stiprus (stipris tempiant 220 N/mm2), labai laidus šilumai ir elektrai metalas. Grynas varis
naudojamas elektros laidams, skardai, vamzdžiams gaminti. Dažniau naudojami vario ir
kitų metalų lydiniai. Vario lydinys su alavu, aliuminiu, manganu ar nikeliu vadinamas
bronza. Bronza – tai atsparus korozijai, stiprus ir dekoratyvus metalas, naudojamas sanitarinei-techninei armatūrai (sklendės, čiaupai ir kt.), apdailai. Vario ir cinko lydinys vadinamas žalvariu. Tai atsparus korozijai, stiprus, lengvai apdirbamas metalas, naudojamas
lakštams, vamzdžiams, vielai ir kt. gaminti.
Cinkas. Tai atsparus korozijai metalas. Jo tankis – 7000 kg/m3, lydimosi temperatūra
– 419 °C, naudojamas plieninių gaminių (skardos, tvirtinimo detalių ir kt.) antikorozinėms
dangoms.
Švinas – sunkus (11300 kg/m3), lengvai apdirbamas, atsparus korozijai, gerai sulaikantis radiaciją metalas. Jo stipris tempiant – iki 20 N/mm2, kietumas – HB 5,9, lydimosi temperatūra – 325 °C. Naudojamas siūlėms, vamzdžių sandūroms sandarinti. Dėl
kenksmingumo sveikatai ir aplinkai švinas statybose naudojamas retai, kai reikalingas
labai didelis cheminis atsparumas (pvz., juo dengiamos galvaninės vonios).
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6. STATYBINIAI SKIEDINIAI
Statybiniu skiediniu vadinamas dirbtinis akmuo, gaunamas sukietėjus rišamosios
medžiagos, vandens, smulkių užpildų, o kartais ir priedų mišiniui. Tai panaši medžiagą
į betoną, išskyrus tai, kad gamybai naudojami žymiai smulkesni užpildai ir įvairesnės
rišamosios medžiagos.
Klasifikacija
Pagal rišamąją medžiagą skiediniai skirstomi taip:
– cementiniai;
– kalkiniai;
– gipsiniai;
– moliniai;
– polimeriniai ;
– mišrieji (kalkiniai–cementiniai, polimercementiniai ir kt.).
Jeigu tarp betonų populiariausi yra cementiniai, tai tarp skiedinių jie nėra labai dažnai
naudojami.
Pagal paskirtį skirstomi:
– mūrijimo;
– tinkavimo;
– grindų išlyginimo;
– plytelių klijavimo;
– remontiniai;
– specialios paskirties (hidroizoliaciniai, atsparūs karščiui, akustiniai, tamponažiniai
– nenaudojamiems gręžiniams hermetizuoti, injekciniai – plyšiams užpildyti, gruntui sustiprinti ir kt.).
Cemento skiediniai naudojami surenkamosioms konstrukcijoms montuoti
(išlyginamajam sluoksniui), jų sandūroms (siūlėms) užpildyti, vietiniams užtaisymams ir
išlyginamiesiems ir izoliaciniams sluoksniams įrengti. Cemento – kalkių skiediniai naudojami mūro, tinko darbams. Jų gamybai turi būti naudojamas portlandcementis. Kalkės
turi atitikti tūrio pastovumo ir kitus reikalavimus. Smėlis turi atitikti standartų nustatytus granuliometrinės sudėties ir kitus reikalavimus. Dažniausiai naudojamas 0/2 frakcijos
smėlis, kurio stambiausios dalelės nedidesnės kaip 2,0 mm .
Skiediniams ruošti turi būti naudojamas švarus, be kietėjimą stabdančių priemaišų
vanduo. Kai skiedinys pagamintas vanduo negali būti pilamas.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, mažinantys vandens
laidumą, atsparumą šalčiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės.
Reikalavimai skiedinio mišiniams
Konsistencija gali būti nustatoma standartiniu kūgiu. Turi būti naudojami tokios konsistencijos skiediniai:
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Skiedinio paskirtis
Stambioms surenkamosioms konstrukcijoms (perdangų plokštėms
ir t.t.) montuoti, siūlėms užtaisyti
Skiediniai naudojami mūro darbams:
mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių
mūrui iš skylėtų plytų ir blokų
Skiediniai tiekiami skiedinio siurbliais

Kūgio įsmigimo gylis cm
5–7
9–13
7–8
14

Didesnis kūgio įsmigimo dydis pasirenkamas sausoms ir poringoms betoninėms
medžiagoms, darbus atliekant karštu oru, mažesnis – tankioms ir drėgnoms medžiagoms,
esant drėgnam orui ar darbus atliekant žiemos metu.
Plastiškumui didinti arba vandens ir rišamųjų medžiagų kiekiams sumažinti į
skiedinį gali būti dedami plastikliai. Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas
neturi viršyti 10 %.
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95 %, jei
mišinys gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90 % – jei gaminamas žiemą. Kai vandens
laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai šis rodiklis turi
būti ne mažesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.
Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki pradedant
jam stingti.
Reikalavimai sukietėjusiems skiediniams
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie:
stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui, sukibimo stipris.
Skiedinių stipris gniuždant priklauso nuo rišamosios medžiagos stiprumo (aktyvumo), vandens ir rišamosios medžiagos kiekių santykio, užpildų kokybės. Pvz., cementinių
skiedinių stipris gniuždant po 28 parų kietėjimo optimaliomis sąlygomis (+(15–20) °C
temperatūra, santykinis oro drėgnis > 90 %) gali būti apskaičiuojamas pagal formulę
fc = 0,25fcem (c/v – 0,4), N/mm2,

(6.1)

čia fcem – cemento stiprumas (aktyvumas) N/mm2. Dažniausiai pasirenkama 32,5 ar 42,5
cemento klasės vertė. 52,5 klasės cementai skiediniams gaminti nenaudojami arba
naudojami tik išimtiniais atvejais.
c ir v – atitinkamai cemento ir vandens sąnaudos.
Įvertinus tai, kad, nepriklausomai nuo maišymui panaudoto vandens, cemento hidratacijoje dalyvauja panašus vandens kiekis, nes nemaža dalis vandens įsigeria į pagrindą,
stiprį gniuždant galima išreikšti tokia formule:
fc = ku · fcem (ct – 0,05) + 0,4, N/mm2,

(6.2)

čia ku – užpildų (smėlio) kokybės koeficientas, esant smulkiam smėliui ku = 0,5-07, vidutiniam – ku = 0,8, stambiam – ku = 1,0;
ct – cemento kiekis t, tenkantis 1 m3 smėlio. Pvz., naudojant 42,5 klasės cementą ir gaminant skiedinį, fc = 0,8· 42,5 (0,36–0,05) +0,4 = 10,9 N/mm2.
Pagal stiprį gniuždant skiediniai skirstomi į klases M arba markes S (6.1, 6.2, 6.3
lentelės). Skiedinio stipris gniuždant nustatomas pagal LST EN 1015-11:2004, markė S
reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba N/mm2.
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Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis ≥ 1500 kg/m3) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 kg/m3). Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento
pastos. Cemento pasta naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1–3 mm.
Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuotojo mūro – S1, armuotojo mūro – S5. Cemento pastų markė turi būti ne mažesnė kaip S5. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu mūrijant normaliomis
sąlygomis.
Atsparumas šalčiui nustatomas tų skiedinių, kuriuos naudojimo metu veikia drėgmė
ir šaltis. Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams atsparumas šalčiui:
– išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui F35
– šildomų patalpų vidaus mūrui
F10
Cementinio skiedinio:
– vandentiekio ir kanalizacijos elementų siūlėms F75
– perdangoms ir kitoms konstrukcijoms montuoti F50
– vidaus darbams šildomose patalpose
F10
Atsparumas šalčiui nustatomas cikliškai užšaldant atšildant standartinius bandinius
pagal LST L 1346:2005 nurodytą metodą.
Sukibimo stipris – ypač svarbi remontinių, tinkavimo skiedinių savybė. Nustatoma
atplėšimo būdu pagal LST EN 1015-12:2002. Tuo tikslu karūniniu grąžtu pragręžiamas
skiedinio sluoksnis ir šiek tiek įgręžiama į pagrindą, priklijuojama skritulio formos
plokštelė iš aliuminio lydinio, klijams sukietėjus specialiu prietaisu jis nuplėšiamas. Prietaisai rodo arba atplėšimo jėgą, arba sukibimo stiprį.
Statybinių skiedinių sudėtis
Sudėtis dažnai išreiškiama rišamosios (-ųjų) medžiagos (-ų) ir užpildų tūrių arba
masių santykiu arba kg/m3 (6.1, 6.2, 6.3 lentelės).
6.1 lentelė. Cementinių-kalkinių skiedinių sudėtys

Skiedinio stiprio gniuždant
klasė pagal LST EN 9982:2004, (markė pagal LST
1346:1997)
M 2,5 (S2,5)
M5 (S5)
M7,5 (S7,5)
M10 (S10)

Sudėtis
tūrio dalimis
(cementas : kalkių
tešla : smėlis)
1:2,6:12,1
1:1,2:7,2
1:0,7:5,6
1:0,5:4,5

42,5 klasės portlandcementis

Kalkių
tešla

Smėlis 0/2
frakcijos

kg

l

kg

l

40
150
190
240

82
136
173
218

300
230
160
140

214
165
130
100

kg

l

1460 1000
1440 985
1420 975
1390 966

6.2 lentelė. Cementinių skiedinių sudėtys

42,5 klasės portlandSkiedinio stiprio gniuždant klaSudėtis tūrio
cementis
sė pagal LST EN 998-2:2004, dalimis (cementas :
(markė pagal LST 1346:1997, )
smėlis)
kg
l
M5 (S5)
1:6,7
180
164
M10 (S10)
1:4,2
270
246
M15 (S15)
1:3,0
360
328
M20 (S20)
1:2,5
440
400
M30 (S30)
1:2,0
520
472
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0/2 frakcijos
smėlis
kg
l
1600
1090
1510
1035
1450
993
1420
973
1390
952

6.3 lentelė. Rekomenduojamos skiedinių sudėtys sienų mūrui tūrio dalimis

Mūro tipas
Išorinės sienos
Vidinės sienos

Cementas
1
1

Kalkės
1
2

Smėlis
6
9

Skiedinio ruošimas
Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai
dozuoti vandenį. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti
ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų. Maišymo trukmė turi būti ne
mažesnė kaip 5 minutės: 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir ne mažiau kaip 3
minutes mišinys maišomas įpylus vandens. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir
turi būti reguliuojamas priklausomai nuo smėlio drėgnumo.
Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo daugiau kaip
pusę valandos, negali būti naudojami darbams ir turi būti pašalinti iš aikštelės.
Hidroizoliaciniai skiediniai
Hidrotechninėje statyboje, taip pat statant kitus statinius, kurie turi būti nelaidūs
vandeniui, naudojami hidroizoliaciniai skiediniai. Jais neretai ištaisomi betonavimo defektai. Šie skiediniai dažniausiai gaminami cementinių skiedinių pagrindu, kuriuose cemento ir smėlio masių santykis yra 1:1...3. Naudojamas portlandcementis ir specialieji
cementai – nesitraukiantis, plėtrusis. Nelaidumas vandeniui padidinamas įvairiais priedais
– poringumą mažinančiomis druskomis, vandenyje tirpiais polimerais.
Skiedinys su kalcio nitritu Ca(NO3)2. Jei mišinys purškiamas torkreto būdu, tai cemento ir smėlio santykis 1:1...3, kitais atvejais 1:2,5–3. Ca(NO3)2 į mišinį dedama 0,5–1 %
cemento masės. Galima dėti ir plastifikuojančių priedų. Dažniausiai naudojamas įrengiant
sudrėkstančių grindų dangas voniose, dušinėse ir kt. Paklotas skiedinys pirmąsias 5–7
paras turi būti nuolat drėkinamas.
Skiedinys su geležies chloridu. FeCl2 į mišinį dedama 0,8–1,5 % cemento masės.
Jis pagreitina kietėjimą ir padidina skiedinio tankį ir stiprį. Rekomenduojama naudoti
plastifikuojančius priedus. Gali būti tokia sudėtis tūrio dalimis: cemento ir smėlio santykis 1:2,5...4, FeCl2 – 1,2 % (100 kg cemento 1,2 kg FeCl2 arba 4 l 30 % koncentracijos
tirpalo, kurio tankis 1,3 g/cm3) ir 0,2 % plastiklio. Dirbant naudoti apsaugos priemones:
respiratorius, akinius, gumines pirštines ir batus.
Skiedinys su kompleksiniu priedu. Rekomenduojamas 42,5 klasės greitai kietėjantis
cementas; jo ir smėlio masių santykis 1:3. Kompleksinis priedas susideda iš bevandenio kalcio chlorido CaCl2 – 2 %, aliuminio sulfato Al2(SO4)3 – 2 %, aliuminio pudros
– 0,01 %, plastiklio – 0,15 % (masės % nuo cemento masės). Vandens pilama, kad v/c
neviršytų 0,55. Šis skiedinys greitai rišasi, todėl per 40 min. reikia pakloti. Esant šiltam
orui jis sukietėja per 1 parą, o esant +5–+10°C – per tris paras, kietėdamas plečiasi, nes
susidaro trikalcio hidrosulfoaliuminatas. Gali būti naudojamas plyšiams, sandūroms
užtaisyti.
Skiedinys su skystuoju stiklu. Gaminant naudojamas 42,5, 52,5 klasių cementas ir
vidutinio stambumo smėlis, kurių masių santykis 1:2,5–3. Į mišinį dedama 0,2 % plastiklio ir 0,2 % hidrofobizuojančio silikoninio skysčio. Suklotas, sutankintas ir išlygintas
skiedinio mišinys užglaistomas metaline glaistykle. Kietėjimo metu apie 7–10 parų laiko-
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mas drėgnai: uždengiamas polietileno plėvele ir retkarčiais palaistomas. Po to 1–2 paras
leidžiama džiūti. Apsausėjęs skiedinio paviršius tepamas praskiestu skystojo stiklo tirpalu,
kurio tankis 1,05 g/cm3. Tirpalo pilama tiek, kad paviršius būtų drėgnas 24 val. Po to
paviršius parą džiovinamas ir apipurškiamas 30 % koncentracijos CaCl2 tirpalu ir vėl paliekamas parą džiūti. Paviršiui išdžiūvus, visas ciklas kartojamas naudojant skystąjį stiklą,
kurio tankis 1,08–1,10 g/cm3. Paviršiuje atsiradus plyšelių, šios vietos apdorojamos skystuoju stiklu, kurio tankis 1,13–1,15 g/cm3. Teisingai atlikus nurodytus darbus gaunamas
tankus ir ilgaamžis grindų ar kitas paviršius.
Latekscementinis skiedinys. Jame cemento ir smėlio santykis – 1:1,5–2. Nelaidumas
vandeniui pasiekiamas įmaišius 10 % nuo cemento masės stirolbutadieninio latekso. Vandens kiekis parenkamas atsižvelgiant į norimą gauti plastiškumą. Mišinys naudojamas
vandens baseinams, rezervuarams, tuneliams, požeminėms galerijoms izoliuoti.
Pastaraisiais metais plačiai naudojami maišuose sufasuoti įvairios paskirties (tarp jų
ir hidroizoliaciniai) sausi skiedinių mišiniai, kurie paruošiami įpylus nurodytą vandens
kiekį ir gerai išmaišius.
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7. MEDIENA IR DIRBINIAI IŠ JOS
Mediena – seniausia statybinė medžiaga. Šiuolaikinėje statyboje mediena sudaro nuo
10 iki 90 % visų statiniui sunaudojamų medžiagų kiekio. 2006, 2007 m. Lietuvos miškų
urėdijos iš valstybinių miškų, kurie sudaro apie 50 %, pardavė 3,7 mln. m3 apvaliosios
medienos. Skiriama lapuočių mediena (ąžuolas, uosis, klevas, alksnis ir kt.) ir spygliuočių
mediena (pušis, eglė, maumedis). Lapuočiai dažniausiai naudojami staliaus darbams ir
interjero apdailai, spygliuočiai, kaip statybinė mediena.
Platų medienos panaudojimą nulemia tokios teigiamos savybės: natūrali, nekenksminga, patrauklios išvaizdos medžiaga, pasižymi dideliu stiprumu, esant palyginti
nedideliam tankiui, mažu šilumos laidumu, lengvai apdirbama, galimi įvairūs sujungimo
būdai, paprasta utilizacija.
Medienos naudojimą siaurina tokie trūkumai: degumas, puvumas, ją graužia kai kurie vabzdžiai, džiūdama traukiasi ir gali supleišėti, drėkdama brinksta, anizoptropiškumas
(savybių nevienodumas išilgai ir skersai pluoštų bei nuo išorės link šerdies), netinkamai
džiovinama įgauna melsvą atspalvį, kartais turi struktūros defektų (šakotumas, dviguba
šerdis, pluoštų įvijumas, kamieno kreivumas ir kt.), veikiant ultravioletiniams spinduliams
tamsėja, palyginti mažas kietumas, atsparumas dilumui.
Medienos sandara. Augantį medį sudaro šaknys, kamienas, vainikas. Statybinė
mediena daugiausia gaunama iš kamieno, kuris sudaro iki 90 % tūrio. Plika akimi arba
per lupą matoma medienos sandara vadinama makrostruktūra, o matoma pro mikroskopą
– mikrostruktūra. Svarbiausi makrostruktūros požymiai, pagal kuriuos atpažįstama medienos rūšis, yra šie: žievės spalva ir paviršius; esama branduolio ir balanos ar ne, ir kaip
jie atrodo; metinių rievių ryškumas ir kontūrai; skirtumas tarp ankstyvosios ir vėlyvosios
medienos, gyslų gausumas; indų didumas ir išsidėstymas, vertikalių sakotakių didumas ir
gausumas ir kt. Mediena skiriama į branduolinę ir nebranduolinę. Branduolinės rūšies yra
pušis, maumedis, kedras, ąžuolas, uosis, tuopa ir kt. Šių medžių medieną sudaro branduolys
ir balana. Nebranduolinės medžių rūšys skirstomos į brandžiamedienes (eglė, kėnis, bukas,
drebulė) ir balanines (beržas, liepa, alksnis, skroblas, kriaušė). Brandžiamedieninių rūšių
mediena visame kamieno skerspjūvyje yra vienodo atspalvio, tačiau jos centrinė dalis yra
mažiau drėgna. Balaninių rūšių tiek spalva, tiek drėgnis visame kamieno skerspjūvyje yra
vienodi. Metinės rievės ryškiausios spygliuočių medienoje. Šerdis yra visų rūšių kamienuose, tačiau šiek tiek pasistūmusi nuo kamieno centro. Jos forma yra įvairi. Gyslos – tai
medienos audiniu užakusios vabzdžių landos. Jų išvaizda ir sandara primena šerdį. Tai
vienas iš medienos trūkumų. Svarbiausi požymiai, pagal kuriuos atpažįstama spygliuočių
ir lapuočių mediena: lapuočių – indai, o spygliuočių – sakotakiai. Tiksliai medžio rūšis
apibūdinama pagal mikroskopinius medienos anatominės sandaros požymius.

7.1. Medienos savybės
Tikrasis tankis – 1,49–1,56 g/cm3.
Natūralus tankis priklauso nuo medžio rūšies ir drėgnumo. Standartinis
drėgnumas yra laikomas 12 %. Tokio drėgnio mediena pagal tankį skirstoma į lengvą –
ρn ≤ 550 kg/m3, vidutinio tankio ρn = 550–700 kg/m3 ir sunkią ρn > 700 kg/m3 (7.1
lentelė).
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7.1 lentelė. Įvairų rūšių medienos tankiai kg/m3

Lengva mediena
Kedras
440
Eglė
450
Topolis
460
Liepa
500
Pušis
510

Vidutinio tankio mediena
Beržas
640
Maumedis
670
Bukas
680
Uosis
690

Sunki mediena
Ąžuolas
Klevas
Akacija (baltoji)

700
700
810

Drėgnumas. Šis rodiklis turi didelę įtaką medienos savybėms. Pagal drėgnumą
mediena skirstoma į šlapią – wm > 100 %, šviežiai nupjautą wm ≥ 35 %, orasausę wm =
= 15–20 %, kambario sausumo wm = 8–12 %, visiškai sausą wm = 0 %. Statyboje turi būti
naudojama tokio drėgnumo mediena, kokia bus naudojimo metu.
Susitraukimas džiūstant – matmenų ir tūrio sumažėjimas džiovinimo metu. Matmenys sumažėja išilgai pluoštų 0,1–0,3 %, radialine (spindulio) kryptimi 3–6 %, tangentine
kryptimi (rąsto apimtis) 7–12 %.Tūrinis susitraukimas siekia 0,2–0,75 %. Dėl traukimosi
tarp medinių elementų susidaro plyšiai, mediena pleišėja.
Brinkimas – medienos savybė drėkstant plėstis. Matmenys padidėja išilgai pluoštų
0,1–0,8 %, radialine (spindulio) kryptimi 3–5 %, tangentine kryptimi (rąsto apimtis)
6–12 %.
Šilumos laidumas. Šilumos laidumo koeficientas skersai pluošto λ = 0,16–0,30
W/(m·K), išilgai pluošto – 1,8 karto didesnis.
Garso pralaidumas. Mediena išilgai pluoštų garsą praleidžia 16 kartų, skersai pluošto
3-4 kartus geriau nei oras.
Stiprumas. Medienos stiprumui didelės reikšmės turi jos sluoksniuotumas. Didžiausias
stipris gniuždant ir tempiant yra pasluoksniui, o persistūmimui – statmenai sluoksniams.
Pvz., ąžuolo stipris gniuždant išilgai sluoksnių – 52 MPa, skersai sluoksnių – 9 MPa,
stipris persistūmimui lygiagrečiai sluoksniams – 14 MPa. Norint gauti skaičiuojamąsias
reikšmes, reikia padauginti iš koeficiento, atsižvelgiant į drėgnumą, defektus, apkrovos
ilgalaikiškumą, atsparumui skirtą atsargą, sluoksnių kryptį. Medinėms sijoms svarbus
atsparumas išilginiams persistūmimams, nes pasipriešinimas persistūmimams pasluoksniui
nedidelis. Atsparumas tempimui beveik dvigubai didesnis nei gniuždymui. Mediena yra labai tampri ir gerai priešinasi smūgiams. Įtempimai medinėje konstrukcijoje priklauso nuo
atskirų elementų tarpusavio jungimo būdų. Metalinių jungimo detalių dantukai, įeinantys
į abu jungiamus elementus, perduoda apkrovas. Dėl šių dantytų jungčių atsirado galimybė
medinėmis konstrukcijomis perdengti didesnius tarpatramius. Spygliuočių mediena pagal
stiprį skirstoma į klases, kurios charakteristinis (su 95 % tikimybe garantuotas) stipris lenkiant ir kiti rodikliai pateikti 7.2 lentelėje.
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7.2 lentelė. Vientisosios spygliuočių medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinės reikšmės

Stiprio klasė

C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

Lenkimas

fm,k

14

16

18

22

24

27

30

35

40

Tempimas išilgai
pluoštų

ft, 0, k

8

10

11

13

14

16

18

21

24

Tempimas skersai
puoštų

ft, 90, k

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Gniuždymas išilgai
pluoštų

fc, 0, k

16

17

18

20

21

22

23

25

26

Gniuždymas skersai
pluoštų

fc, 90, k

4,3

4,6

4,8

5,1

5,3

5,6

5,7

6,0

6,3

fv, k

1,7

1,8

2,0

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

E0, mean

7

8

9

10

11

12

12

13

14

E0,05

4,7

5,4

6,0

6,7

7,4

8,0

8,0

8,7

9,4

E90, mean

0,23

0,27

0,30

0,33

0,37

0,40

0,40

0,43

0,47

Vidutinis šlyties
modulis

Gmean

0,44

0,50

0,56

0,63

0,69

0,75

0,75

0,81

0,88

Tankis
Vidutinis tankis

ρk
ρmean

290
350

310
370

320
380

340
410

350
420

370
450

380
460

400
480

420
500

Šlytis (kirpimas)
išilgai pluoštų
Tamprumo modulis
Vidutinis tamprumo
išilgai pluošto
modulis
5% tamprumo
išilgai pluošto
modulis
Vidutinis tamprumo
skersai pluošto
modulis

Statybinė mediena
Statybinėms medinėms konstrukcijoms gaminti geriausiai tinka subrendę medžiai,
maždaug vienodo storio, be aiškių ydų, kurių kamieno skersmuo 26–40 cm. Be medžio
storio didelę įtaką daro medžio šakotumas. Pvz., pušis apatinėje dalyje beveik neturi šakų,
todėl labiausiai vertinami apatiniai 6–8 metrai kamieno. Palankiausias laikas medžiams
kirsti žiema arba ankstyvas pavasaris. Tuomet jie turi apie 30 % drėgmės. Konstrukcijoms
gaminti naudojama tik apdžiūvusi mediena, kurios drėgnumas 18–20 %. Vegetacijos laikotarpiu kirstos medienos drėgnumas gali būti keletą kartų didesnis, todėl ją išdžiovinti
reikia daugiau energijos ir (ar) laiko. Medieną džiovinant natūraliai, ją reikia laikyti po
stogu, o rąstai turi būti sukrauti taip, kad pro juos galėtų cirkuliuoti oras. Iš miško išgabenta
mediena iškart apdirbama – nulupama žievė, nuobliuojama. Žievę, nuopjovas ir kitas atliekas, siekiant išvengti kinivarpų plitimo, reiktų skubiai sudeginti (pvz., katilinėse). Balana
– viršutinis, tankiausias medienos sluoksnis, atliekantis apsauginę funkciją. Jei šis sluoksnis išsaugomas, pavyksta išvengti daugelio medžių defektų. Mediena dažniau džiovinama
dirbtiniu būdu. Taikomas konvencinis džiovinimas, kai šilumą konvekcijos būdu perduoda
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įkaitintas oras arba skystis. Šis procesas paspartinamas vakuumavimo, indukciniu būdais.
1997 m. Suomijoje buvo pradėta naudoti medienos džiovinimo technologija, pavadinta terminiu apdorojimu. Taikant šį technologinį procesą medis džiovinamas esant +150–230 °C
temperatūrai. Po tokio apdorojimo pasikeičia medienos savybės: visiškai išdžiūva
arba išgaruoja sakai, patamsėja spalva, iki 30 % sumažėja šilumos laidumas, sumažėja
higroskopiškumas, padidėja atsparumas bakterijoms ir neigiamam atmosferos poveikiui,
30–90 % sumažėja polinkis deformuotis, likutinė drėgmė yra 10–15 % mažesnė. Keičiasi
medienos ląstelinė struktūra; ji tampa tokia, tarsi būtų džiovinta kelis šimtmečius.
7.2. Medienos apsauga
Medienos, kaip organinės kilmės statybinės medžiagos, naudojimo laikas labai
priklauso nuo atsparumo drėgmei. Didesniu atsparumu pasižymi sakinga pušies ir tanki ąžuolo mediena. Ypač atsparūs drėgmei maumedžiai. Tai vieninteliai medžiai, kurie
nepūva sūriame vandenyje. Medienos ilgaamžiškumą mažina puvumas. Puvimas – tai
grybų veikla, kuriai vykstant medienos sudedamoji dalis – celiuliozė paverčiama gliukoze.
Puvimo procesas vyksta esant 20–60 % medienos drėgniui ir +(2–40) °C temperatūrai.
Apsaugai nuo puvimo mediena impregnuojama antiseptikais – medžiagomis, nuodingomis grybams, kitiems medienos ardytojams, tačiau nekenkiančiomis pačiai medienai,
sujungimui naudojamam metalui, aplinkai ir žmonėms. Dažniausiai tai atliekama apdirbimo įmonėje arba tiesiog statybos aikštelėje. Kad medienos nepažeistų kenkėjai, naudojamos cheminės medžiagos – insekticidai. Kadangi sausa mediena yra degi, būtina imtis
priemonių, apsaugančių nuo užsidegimo. Todėl konstrukcijos turi būti padengtos ugniai
atspariomis medžiagomis. Medienos užsidegimas apsunkinamas ją impregnuojant antipirenais. Pastaruoju metu medienai apsaugoti naudojami impregnantai, pasižymintys antiseptiniu ir antipireniniu poveikiu (www.asepas.lt).
7.3. Medienos dirbiniai
Statybose vientisa mediena naudojama rąstų, tašų, lentų ir kt. pavidalu. Rąstu vadinama kamieno dalis, kurio plongalio skersmuo ne mažesnis kaip 140 mm. Rąstai naudojami atramoms, statramsčiams, pamatų poliams, plonrasčiai, kartys – laikinų pastatų
stogo konstrukcijoms, tvorų elementams. Žymiai plačiau naudojama pjautinė mediena.
Jai priskiriami tokie elementai: tašas – kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio elementas, sija – dažniausiai stačiakampio skerspjūvio elementas, kurio didesnysis matmuo
ne mažesnis kaip 200 mm; gegnė – stačiakampio skerspjūvio elementas, kurio aukštis
75–200 mm, naudojamas šlaitinio stogo laikančiajai konstrukcijai; sienojas – viengubo,
dvigubo pjovimo, frezuotas ar tekintas elementas, naudojamas rąstinių namų sienoms (7.1
pav.); pabėgis – viengubo arba dvigubo pjovimo tašas, dedamas po geležinkelio bėgiais;
lenta – elementas, kurio skerspjūvio plotis daugiau kaip du kartus didesnis už storį. Iš vientisos medienos gaminami didesnio apdirbimo reikalaujantys elementai: įlaidinės obliuotos lentos grindims, dailylentės sienų, lubų apdailai, langų ir durų apvadai, grindjuostės,
vidiniai, išoriniai kampai, laiptų turėklai ir kt. Iš medienos drožiamos skiedros, gaminami
gontai stogų dangoms.
Klijuota mediena. Tiek išorės, tiek ir vidaus darbams dažnai naudojama klijuota
mediena. Lietuvoje klijuotos medienos konstrukcijas nuo 1974 m. gamina UAB „Jūrės
medis“. Naudojama lietuviškos ir Sibiro eglės, pušies, maumedžio mediena. Klijuojami
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7.1 pav. Rąstinių namų sienojai

obliuoti tašeliai, lentos, kurių storis gali kisti iki kelių centimetrų. Naudojami rezorcino ir
melamino klijai. Klijuotos medienos konstrukcijos naudojamos įvairių formų elementams
sijoms, arkoms, santvaroms, sienojams, rėmams ir kt. gaminti. Jie naudojami vandens parkų,
baseinų, sporto salių, stadionų, maniežų, oro uostų ir kitų visuomeninės paskirties pastatų,
angarų, sandėlių ir žemės ūkio paskirties pastatų, pėsčiųjų viadukų, tiltų, individualių
namų statyboje. Iš mažesnių klijuotų elementų gaminami langų rėmai, lentos. Tokiems
elementams gaminti parenkama tinkamiausia savo išvaizda ir mechaninėms savybėmis
mediena. Klijuotos medienos laikomoji geba ir stabilumas, atsparumas skilinėjimams yra
didesni.
Fanera. Tai lakštinė konstrukcinė medžiaga, suklijuota iš nelyginio skaičiaus (ne
mažiau kaip trijų) lukšto sluoksnių. Storis – 3–50 mm. Gamybai naudojamas lukštentas
ir drožtinis lukštas. Lukštentas lukštas gaunamas specialiose staklėse peiliu lukštenant
garuose šutintus arba 50-80°C temperatūros vandenyje įmirkytus apvalius rąstelius, kurie įveržiami tarp dviejų centrų ir sukami. Juostos plotis priklausomai nuo lukštenimo
staklių dydžio būna 900–3250 mm. Drėgna lukšto juosta staklėse sukarpoma reikiamo
dydžio lakštais, kurie džiovinami. Lapuočių medžių lukštas gaminamas 0,55–1,50 mm,
spygliuočių – 1,2–6,5 mm storio. Drožtiniu lukštu vadinami ploni (0,4–1,0 mm) ir siauri (80–200 mm) bei platesni drožti dažniausiai kietmedžio, rečiau pušies ar maumedžio
natūralūs lakštai, skirti medienos paviršiams apklijuoti. Pagal išorinių sluoksnių medienos
rūšį fanera vadinama beržine, alksnine, pušine ir kt. Atsižvelgiant į klijų rūšį, jos tinka
naudoti sausose, drėgnose patalpose ar lauko sąlygomis, o pagal paviršiaus apdailą –
nešlifuotos, šlifuotos, gruntuotos arba jau apklijuotos įvairių medžiagų plėvelėmis.
Faneros gretimuose sluoksniuose medienos pluoštai suglaudžiami 90° kampu. Klijavimui
tinka įvairios dervos: fenolformaldehidinės, rezolinės, melamino (gaminama drėgmei
atsparesnė fanera), karbamidinės (fanera vidinėms patalpoms, baldams). Faneros viena ar
abi pusės gali būti padengtos drožtiniu lukštu, tekstūriniu, imituojančiu įvairias medienos
rūšis, popieriumi. Tokia fanera vadinama dekoratyviąja. Tekstūrinis popierius priklijuojamas plėveliniais klijais ar įmirkomas karbamidinėse ar melamino dervose. Tokios faneros
išorinių sluoksnių paviršiuose klijuojant susidaro apsauginė plėvelė.
Visų rūšių faneros plokštės naudojamos baldams gaminti, taip pat kaip universali
statybinė medžiaga. Pagal storį ir suklijavimo būdą gali būti konstrukcinės, dekoratyviosios arba izoliacinės paskirties.
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Vandeniui atspari fanera. Šios faneros sluoksniai suklijuoti vandeniui atspariais
klijais, pagamintais formaldehidinių dervų pagrindu. Išorinės laminuotos faneros pusės
padengtos specialiu popieriumi, įmirkytu fenolio derva, dėl kurios fanera tampa daug
atsparesnė. Šios plokštės tinka vartoti buityje, nekenksmingos nei žmogaus sveikatai, nei
gamtai. Higieniškos, neišskiria kvapo, lengvai valosi, patvarios blogomis klimatinėmis
sąlygomis, atsparios cheminiam ir aplinkos poveikiui. Naudojama betonavimo darbams
(gaminant daugkartinio panaudojimo klojinius), apdailos darbams statybose (grindų
dengimas, sienų apdaila ir pan.). Formaldehido emisijos (išsiskyrimo) iš faneros, naudojamos lauko sąlygomis, kiekis nereglamentuojamas. Būtina tiktai nurodyti, kad fanera skirta
naudoti išorinėje aplinkoje.
Orientuotų skiedrantų plokštės OSB.
Gaminamos iš skiedrų, kurių ilgis 100–200 mm, plotis 10–50 mm, storis 0,6–1,5 mm.
Skiedros suklojamos trimis sluoksniais keičiant kryptis (išilgai, skersai). Supurškiamos
polimeriniais klijais ir esant 200–250 °C supresuojamos (7.2 pav.). Tankis 600–700 kg/m³,
stipris lenkiant didesnis nei įprastos faneros. Naudojamos karkasinių pastatų statyboje,
grindų dangų pagrindo sluoksniui, bituminių čerpių dangos pagrindui, klojiniams, kombinuotoms sijoms ir kt.
Medžio drožlių plokštės (MDP). Tai lakštinė medžiaga, gaminama karštai presuojant
sumaišytus su klijais medienos smulkinius – drožles, skiedreles, pjuvenas ar kitas smulkinių
pavidalo medžiagas (linų, kanapių spalius, cukranendrių gabalėlius). MDP gamybai labai
racionaliai panaudojamos pirminio medienos apdirbimo atliekos, menkavertė apvalioji mediena. Jos neturi masyviai medienai būdingos pluošto krypties, jai įprastinių ydų ir defektų,
todėl gali būti įvairiai sujungtos. Būna paprastos bei drėgmei atsparios. Jos naudojamos
baldams, durims gaminti, įrengiant grindis, sienas, perdengimus, kitiems statybos bei
remonto darbams, prekėms pakuoti ir kitose srityse. Plokščių matmenys: 2440×1830 mm,
2750×1830 mm, 2600× 1800 mm ir kt., storis: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 28 mm;
fizikinės–mechaninės savybės: stipris lenkiant – ne mažiau kaip 16 MPa, stipris tempiant
– ne mažiau kaip 0,30 MPa, tankis – 690–800 kg/m3, storio išbrinkimas per 24 val. – ne
daugiau kaip 30 %, drėgnumas – 5–7 %. Paviršius – smulkiastruktūris, šlifuotas.
Medienos plaušų plokštės (MPP). Tai susmulkinta, išplaušinta ir šlapiu būdu
supresuota pušies ar kitokia mediena be papildomų rišiklių arba su jais. Būna kietos ir minkštos MPP. Kietos naudojamos statybose bei baldų gamyboje. Jų matmenys:

7.2 pav. Orientuotų skiedrų plokščių OSB ruošinys prieš presavimą ir supresuotas
(http://de.wikipedia.org)
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610×1220, 1830×1220, 2440×1220, 2745×1700, storis 3,2 mm. Minkštos pasižymi mažu
tankiu, šilumos laidumu, todėl naudojamos šilumos ir garso izoliacijai, o laminuotos
MPP dailylentės – sienų ir lubų apdailai. Pvz., Lietuvoje gaminamų dailylenčių „Ecotex“
šilumos laidumo koeficientas – 0,0433 W/(m · K), storio išbrinkis po 2 val. mirkymo vandenyje – 4,3 %, stipris lenkiant – 2,95 N/mm2, tankis – 317 kg/m3, drėgnis – 5,5 %, Lenkijoje gaminamų šilumą izoliuojančių plokščių „Kronotherm FG“ šilumos laidumo koeficientas – 0,039 W/(m·K), tankis – 45 kg/m3.
Medienos dulkių plokštės ir gaminiai iš jų. Gaminamos iš medienos dulkių (80 %)
ir polimerinio rišiklio (plastiko). Tokių gaminių pranašumas − naudojamos medienos
gamybos atliekos. Gaminant paruošta masė išspaudžiama ekstruderiu, o viršutinis sluoksnis padengiamas specialia danga. Taip gaminamos vidaus palangės, durys, jų apvadai,
kiti gaminiai, pasižymintys tvirtumu ir sąlyginai mažu tankiu, atsparumu mechaniniams
poveikiams ir trumpalaikei aukštai temperatūrai.
Fibrolitas. Gaminamas iš specialiai paruoštų plonų ir ilgų oblinių drožlių, kurios sujungiamos magnio, gipso, cemento rišamosiomis medžiagomis. Plokščių tankis
360–460 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas apie 0,14 W/(m · K). Naudojamas sienų,
lubų, apdailai, garso izoliacijai, monolitinio gelžbetonio konstrukcijų liktiniams klojiniams ir kt.
Cemento ir drožlių plokštės. Gaminamos presuojant ir fermentuojant medžio drožlių
vandeninį mišinį, portlandcementį ir specialius priedus. Šios plokštės susideda iš 63 %
pjuvenų, 25 % cemento, 10 % vandens ir 2 % priedų. Cemento ir pjuvenų plokštė per visą
savo plotį yra vienalytės sudėties. Plokščių matmenys 1250×3350×8–40 mm. Grindims
naudojamos 1025×63 mm dydžio ir 16–28 mm storio plokštės. Paprastai naudojamos tose
vietose, kur būtina priešgaisrinė apsauga, keliami ekologiniai ir higieniniai reikalavimai.
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8. DIRBTINĖS NEIŠDEGTOS AKMENS PAVIDALO
MEDŽIAGOS
8.1. Silikatinės plytos ir blokai
Tai autoklavinio smėlinio betono gaminiai. Gamybai naudojamas smėlis (90–95 %),
maltos negesintos arba hidratinės kalkės (5–10 %) ir nedidelis kiekis vandens. Gaminiai
gaunami juos supresavus 15–20 MPa slėgiu. Po to jie kietinami autoklavuose veikiant
0,9–1,0 MPa vandens garų sudaromam slėgiui bei 175–180 °C temperatūrai. Tokioje
aplinkoje gesintos kalkės Ca(OH)2 reaguoja su smėlio grūdelių paviršiuje esančiu SiO2 ir
susidaro stabilus, stiprumą suteikiantis junginys CaO·SiO2·H2O. Veikiami prisotintų vandens garų, aukšto slėgio ir aukštos temperatūros jie suakmenėja. Po 8–10 val. pagaminti
silikatiniai blokai ar plytos gali būti naudojami statybose. Tolesnis jų kietėjimas vyksta dėl
karbonizacijos reakcijos, kurios metu nesureagavęs Ca(OH)2 jungiasi su ore esančiu CO2
ir sudaro CaCO3.
Silikatinės plytos – tai seniausias autoklavinio betono gaminys. Jų matmenys (ilgis, plotis, aukštis mm): 250×120×65, 250×120×71, 250×120×88, 250×120×138. Plytos
gaminamos pilnavidurės ir skylėtos, lygiu ir skeltu paviršiumi, paprastos ir apdailinės
(fasadų apdailai), baltos ir spalvotos (8.1 pav.). Plytų stiprio gniuždant markės M125–M200
(rodo vidutinį stiprį gniuždant kgf/cm2), vandens įgeriamumas – iki 16–18 %, atsparumo
šalčiui markė F>35, tankis pilnavidurių – apie 2000 kg/m3, skylėtų – apie 1500 kg/m3,
šilumos laidumo koeficientas atitinkamai λds = 0,9–1,0 W/(m·K) ir 0,8–0,85 W/(m · K).
Silikatiniai blokeliai Lietuvoje gaminami palyginti neseniai. Tai didesnių nei plytos
matmenų gaminiai, su įlaidais vertikaliose briaunose, todėl juos mūrijant skiedinys dedamas tik horizontaliose siūlėse. Vilniuje esančioje AB „Silikatas“ gaminami blokeliai
„Arko M“, UAB „Matuizų plytinė“ – „Siliblokas“ (8.2 pav.). Pagal stiprį gniuždant silikatiniai blokeliai „Siliblokas“ gali siekti nuo 10 iki 17,5 MPa, „Arko M“ – 7,5–20 MPa.
Jų tankis 1,23–1,46 kg/m3, atsparumas šalčiui – F > 35, šilumos laidumas blokų λds =

8.1 pav. Silikatinės plytos
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= 0,69–0,77 W/(m·K). Blokeliai naudojami įvairios paskirties pastatų išorinėms bei
vidinėms laikančioms sienoms bei pertvaroms. Naudojant specialų griebtuvą juos pernešti
galima viena ranka. Tikslūs matmenys (matmenų nuokrypis – ne didesnis nei 1 mm) leidžia
horizontalioms siūlėms naudojant plonasluoksnį skiedinį arba klijus.

ARKO M8
340×80×198
mm

Siliblokas

ARKO M12
340×120×198
mm

ARKO M18
340×180×198 mm

ARKO M15
340×150×198
mm

ARKO M24
340×240×198 mm

8.2 pav. Silikatiniai blokai

Pagal degumą silikatinės plytos ir blokai priklauso A1 klasei, t.y. nedegi medžiaga,
tačiau netinka krosnims, židiniams bei nuo grunto drėgmės, vandens neapsaugotoms
konstrukcijoms mūryti.

8.2. Asbesto ir kitu pluoštu armuoti cementiniai gaminiai
Asbestcementis – dirbtinio akmens medžiaga, susidedanti iš asbesto pluoštu armuoto cementinio akmens. Žaliavą sudaro portlandcementis (83–87 %), asbesto pluoštas (13–
17 %) ir vanduo. Asbestas – tai gamtinis pluoštinės struktūros silikatinis mineralas. Jis
lengvai išskaidomas į 0,1–0,2 mm skersmens ir iki 10 mm ilgio plaušelius.
Asbestcemenčio savybės: tankis – 1400–2100 kg/m3, stipris gniuždant – 40–60 MPa,
stipris tempiant – 8–15 MPa, vandens įgeriamumas – 10–30 %, mažas atsparumas
smūgiams.
Pokario laikotarpiu ilgą laiką buvo gaminami ir plačiai naudojami asbestcementiniai gaminiai: lygūs ir banguoti lakštai stogų, ūkinių pastatų sienų dangoms, slėginiai
ir neslėginiai vamzdžiai drėkinimo sistemoms, drenažui, elektros kabeliams. Daugumos
kaimo pastatų stogai ir dabar yra uždengti asbestcemenčio lakštais (šiferiu).
Nuo 2001 m. Lietuvoje asbesto gamyba ir naudojimas uždrausta, nes nustatyta, kad
šios medžiagos plaušas, patekęs į plaučius, sukelia ligą asbestozę.
Nustačius asbesto kenksmingumą, jis gaminiuose nebenaudojamas. Dabartiniu metu
gaminamos stogų dangos, kuriose asbestas pakeistas nekenksmingu pluoštu – fazeriu. Į
mišinio sudėtį taip pat įeina cementas, celiuliozė, kartonas, vanduo. Stogo dangos tapo
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atsparesnės smūgiams ir elastingesnės. Banguoti lapai dažomi: pirmojo dažymo metu į
pakaitintą neasbestinį lapą specialūs dažai įtrinami mechaniniu būdu, antrojo dažymo
metu lapas tolygiai užliejamas tais pačiais dažais ir tai izoliuoja lapus nuo išorės poveikio.
Be stogo dangų gaminamos fasadų apdailos plokštės, medienos išvaizdą turinčios lentos
fasadams. Lietuvoje šias medžiagas nuo 1997 m. gamina UAB „Eternit Akmenė”.
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9. STATYBINĖS KERAMIKOS GAMINIAI
Keraminiais vadinami gaminiai, gaunami iš molio masės arba jos mišinio su priedais
formavimo, džiovinimo ir degimo 900–1300 °C temperatūroje būdu. Degimo metu molio
masė virsta dirbtiniu akmeniu, kuris pasižymi dideliu stiprumu, tankiu, atsparumu ir nelaidumu vandeniui, atsparumu šalčiui ir ilgaamžiškumu. Didžiausias keramikos trūkumas
– trapumas. Tai vienos iš seniausių dirbtinių statybinių medžiagų, Egipte, Graikijoje, Rytų
ir Vidurinės Azijos šalyse pradėtos gaminti VI–VIII a., Lietuvoje – XIII a. pabaigoje.
Iš keramikos gaminama daug įvairių gaminių, tinkamų naudoti daugumai pastatų
elementų – nuo pamatų iki stogo, bei inžineriniams statiniams. Pagal paskirtį jie skirstomi
į tokias grupes:
– sienoms ir pertvaroms – paprastos statybinės plytos, blokai, sąraminiai blokai;
– apdailos – plytos ir blokai fasadams ir vidaus sienoms, natūralios spalvos ir
glazūruotos plytelės išorės ir vidaus sienų, grindų apdailai;
– perdangoms – tuštymėti blokai;
– stogams – čerpės;
– keliams, takams – klinkerinės plytos ir plytelės;
– šilumą izoliuojančios medžiagos ir betono užpildai – keramzitas, agloporitas ir kt.
– kitos paskirties – nuotekų ir drenažo vamzdžiai, kokliai krosnims, židiniams, sanitariniai, elektroizoliaciniai gaminiai, keraminė skalda ir kt.
Pagal struktūrą keraminiai gaminiai skirstomi į tankiuosius, kurių vandens
įgeriamumas wm < 5 %, stipris gniuždant > 35– ≤ 100 MPa, ir akytuosius, kurių wm ≥ 5 %,
stipris gniuždant ≤ 35 MPa.
Keraminių medžiagų žaliavos
Pagrindinė žaliava – įvairių rūšių moliai. Siekiant gauti skirtingų savybių gaminius,
į molį įmaišomi įvairūs priedai: liesikliai, išdegantieji, specialieji. Liesikliai naudojami
esant riebiems, džiūvimo metu daug (iki 15 %) besitraukiantiems, moliams. Tai dažniausiai
birios neorganinės medžiagos – kvarcinis smėlis, šamotas (išdegtas ir susmulkintas molis), brokuotų, sudužusių keramikos gaminių miltai, maltas šlakas, pelenai. Jos pagerina
gaminių formuojamumą, sumažina molio masės vandens sąnaudas, susitraukimą, broko
mastą. Išdegantieji priedai naudojami siekiant gauti mažesnio tankio, didesnio poringumo
gaminius. Tam dažniausiai naudojamos medžio pjuvenos, akmens anglies milteliai, durpių
dulkės ir kt. Šie priedai taip pat mažina susitraukimą džiūvimo metu. Specialiesiems
priedams priskirtini lauko špato milteliai, geležies turinčios rūdos, kurie žemina degimo temperatūrą, skystu stiklu užmaišyti smėlio mišiniai, didinantys gaminių atsparumą
rūgštims, pigmentai, suteikiantys apdailos keramikai kitokią nei tradicinė spalvą.
Gamybos principai. Gaminant keraminius gaminius atliekami šie procesai: molio kasimas karjeruose, masės paruošimas, gaminių formavimas, suformuotų gaminių
džiovinimas, išdžiovintų iki 5 % drėgnio gaminių degimas.
Dažniausiai gaminiai formuojami iš 18–30 % drėgnio masės plastiškuoju būdu. Taip
gaminamos plytos, blokai, drenažo vamzdžiai. Pusiau sausuoju būdu iš 8–12 % drėgnio
masės presuojant 10–30 MPa slėgiu formuojamos plytelės, skylėtos plytos, blokai, kurių
prieš degimą džiovinti nebūtina. Šlikeriniu būdu iš 30–50 % drėgnio vienalytės suspensijos
(šlikerio) formuojami plonasieniai, sudėtingos formos gaminiai (santechninė keramika).
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Džiovinti galima natūraliu ir dirbtiniu būdu. Natūralaus džiovinimo trukmė priklauso nuo gaminių dydžio ir oro sąlygų ir trunka 6–15 parų. Keramikos gamyklose taikomas dirbtinis džiovinimas naudojant degimo krosnių šilumą. Jo trukmė ne ilgesnė kaip
70 val. Degimo metu sukepa molio masė ir susidaro keraminė šukė. Degimo temperatūra priklauso nuo molio ir priedų savybių: lengvai lydžių molių 900–1000 °C, sunkiai
lydžių – 1150–1200 °C. Degimo ciklas plačiai naudojamose tunelinėse krosnyse trunka
1,5–2 paras.
Keraminės plytos. Tai seniausias keramikos gaminys. Lietuvoje dažniausiai gaminamos šių matmenų plytos (ilgis, plotis, aukštis mm): 250×120×65, 250×120×88.
Fasadų apdailai, esant trisluoksnėms sienoms, gaminamos mažesnio pločio plytos, pvz.,
250×90×88 mm ir kitokios. Plytos yra pilnavidurės ir skylėtos (su vertikaliomis apvaliomis
ar stačiakampėmis tuštymėmis), paprastos ir apdailinės. Paprastų pilnavidurių plytų tankis
1700–1900 kg/m3, stiprio gniuždant markės M125–M300 (rodo vidutinį stiprį gniuždant
kgf/cm2), vandens įgeriamumas – iki 16–18 %, atsparumo šalčiui markė F > 25, šilumos
laidumo koeficientas atitinkamai λds = 0,8–0,9 W/(m · K). Skylėtos plytos lengvesnės,
mažiau laidžios šilumai. Jų tankis apie 1200–1500 kg/m3, λds = 0,5–0,7 W/(m · K). Mūrijant
tokias plytas tuštymės gali užsipildyti skiediniu ir mūras taps laidesnis šilumai. Norint
to išvengti, geriau rinktis plytas, kurių tuštymės mažesnio skersmens ir naudoti mažiau
plastišką skiedinį. Fasadų apdailos plytų stiprio gniuždant markė ne žemesnė kaip M100,
atsparumo šalčiui markė ne žemesnė kaip F35.
Paprastos plytos naudojamos vidinėms mūro eilėms arba tinkuojamoms sienoms,
pertvaroms. Šių plytų šone gali būti grioveliai (kad geriau sukibtų su skiediniu). Apdailos plytos paprastai yra vienalytės spalvos, ir turi du lygius fasadinius paviršius. Jų viduje dažniausiai yra kiaurymės. Apdailai taip pat naudojamos faktūrinės (su reljefiniu
piešiniu) ir figūrinės plytos. Krosnims naudojamos pilnavidurės, o jų pakurai – šamotinės
plytos, pagamintos iš ugniai atsparaus molio. Jos išlaiko aukštesnę kaip 1000 laipsnių
temperatūrą. Šamotinių plytų spalva gelsva, o struktūra grūdėta. Plytų spalva daugiausia
priklauso nuo molio sudėties. Dauguma molio rūšių po išdegimo įgauna klasikinę plytinę
raudoną spalvą. Rečiau gaminamos geltonos, abrikosų arba baltos spalvos keraminės plytos. Kartais naudojami pigmentiniai priedai.
Gerai išdegtos pilnavidurės plytos buvo naudojamos kanalizacijos kolektorių, tunelių,
pastatų skliautų statyboje. Pvz., 1861 m. pastatytas Kauno geležinkelio tunelio skliautas
išmūrytas iš trijų eilių plytų.
Jei plytas gaminant naudojamas kalkinių priemaišų neturintis geležingas molis, kuriame yra 5–8 % geležies, o degimo temperatūra yra 1100–1400 °C, gaunamos
klinkerinės plytos. Tokioje degimo temperatūroje sudėtinių dalių paviršiai susilydo, todėl
šie gaminiai pasižymi mažu vandens įgeriamumu, dideliu stipriu, atsparumu šalčiui. Šios
plytos yra ilgaamžės ir tinka ne tik sienoms mūryti, bet ir grindiniams.
Keraminiai blokai. Tai didesnių nei plytos matmenų gaminiai su įlaidais vertikaliose
briaunose, todėl juos mūrijant skiedinys dedamas tik horizontaliose siūlėse (9.1 pav.).
Gaminami iš molio masės su išdegančiais priedais (10–15 % pagal masę, iki 60 % pagal
tūrį), todėl keraminė šukė yra porėta, o gaminiai pasižymi mažesniu tankiu ir šilumos
laidumu: ρn = 800–1100 kg/m3, λds = 0,2–0,7 W/(m · K), stipris gniuždant 7,5–15 MPa,
atsparumas šalčiui F > 15. Lietuvoje didžiausio asortimento keraminius blokus gamina
UAB „Rokų keramika“. Sieninių blokų aukštis – 188 mm, plotis – 175, 200, 250, 300 ir
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9.1 pav. Keraminiai blokai sienoms

400 mm, ilgis – 387, 193 mm ir kitoks, pertvarų blokų aukštis – 188 ir 245 mm, plotis – 88,
100, 120 mm, ilgis – 250, 387, 400 mm. Vokietijoje gaminami keraminiai blokai, kurių
ρn = 600–700 kg/m3, λds = 0,08–0,10 W/(m·K), stipris gniuždant 4–6 MPa. Iš tokių blokų
galima gauti pakankamai šiltas vienasluoksnes pastatų išorines sienas.
Be sienų ir pertvarų blokų, taip pat gaminami sąramų, ventiliacijos kanalų, dūmtraukių
blokai (9.2 pav.).

9.2 pav. Ventiliaciniai, dūmtraukio ir sąraminiai blokai

Mūrijant iš plytų ir blokų gretimų eilių vertikalios siūlės turi nesutapti – atstumas tarp
jų ≥ 45 mm arba ≥ 0,4 plytos aukščio.
Apdailos keramika. Be apdailos plytų fasadų apdailai vis plačiau naudojamos plytas
imituojančios plytelės, t.y. jų ilgis ir aukštis toks pat kaip ir plytų, o storis 7–15 mm (9.3
pav.). Jos dažniausiai klijuojamos ant šilumą izoliuojančių medžiagų.
Grindų apdailai naudojamos keraminės neglazūruotos, glazūruotos ir akmens masės
plytelės. Pastarosios gaminamos stipriai supresuojant mažai drėgną kaolinitinio molio,
lauko špato, kvarco mišinį ir išdegant iki sukepimo aukštoje temperatūroje. Pasižymi dideliu atsparumu dilumui, stiprumu (stipris lenkiant ≥ 27 N/mm2), kietumu (6–8 balai pagal
Mosą) mažu vandens įgeriamumu (≤ 0,5 %), yra ilgaamžės. Ypač tinka drėgnoms, intensyvaus judėjimo patalpoms. Glazūruotos plytelės degamos du arba vieną kartą. Glazūra
– stikliškas, vandens nepraleidžiantis, termiškai atsparus plytelių, koklių apdailinis sluoksnis. Taikant degimą du kartus, glazūra dengiamos išdegtos plytelės, po to jos degamos dar
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9.3 pav. Plytas imituojančios klinkerio plytelės fasadų apdailai

kartą. Šių plytelių paviršius lygesnis, labiau blizgus, be paviršinių defektų. Jos naudojamos
sienų ir grindų apdailai. Kai plytelės degamos vieną kartą, glazūra dengiamos išdžiovintos
plytelės, todėl degimo metu per glazūrą praeina dujos, susidarančios molyje sukepimo
metu. Jos palieka ant blizgančio plytelių paviršiaus smulkių pėdsakų – iškilimų, plyšelių.
Plytelės gaminamos kvadrato, stačiakampio, šešiakampio formos, įvairaus dydžio. Vidaus sienų, baseinų, pirčių apdailai populiarios lengvai valomos glazūruotos keraminės
plytelės, kiliminė keramika.
Keraminės plytelės pagal jų gamybos būdą ir vandens įgeriamumą (įmirkį) skirstomos į grupes: pagamintos juostinio formavimo būdu – pakuotė žymima raide A; pussausio
presavimo plytelės – B; lietos plytelės – C. Mažo vandens įmirkio plytelės priskiriamos I
grupei. Tokių plytelių vandens įmirkis ne didesnis kaip 3 % (wm < 3%), vidutinio vandens
įmirkio plytelės (II grupė) 3 % < wm < 10 %, didelio vandens įmirkio plytelės (III grupė)
wm > 10 %. Atsižvelgiant į vandens įmirkį yra parenkami ir plytelių klijai.
Drenažo vamzdžiai. Ilgą laiką žemėms sausinti (rinktuvams ir sausintuvams) buvo
naudojami keraminiai drenažo vamzdžiai. Jų ilgis 333 mm, vidaus skersmuo 50, 75,
100, 125, 150, 175, 200 mm, sienelės storis 11–25 mm, atsparumas šalčiui F15, per visą
vamzdžio ilgį priklausomai nuo skersmens turi atlaikyti 3,5–5,5 kN jėgą. Gaminami iš
plastiškų lydžiųjų molių su priedais arba be jų. Pastaruoju metu naudojami mažai, nes juos
pakeitė perforuoti plastikiniai drenažo vamzdžiai, kurių klojimas reikalauja mažiau darbo
sąnaudų.
Čerpės. Būna štampuotos užkaitinės (Marselio), juostinės užkaitinės, S formos,
juostinės plokščiosios (bebro uodegos formos), kraiginės, ventiliacinės ir kt. (9.4 pav.).
Keraminių čerpių danga buvo diskredituota tarybiniais laikais. Buvo gaminamos tik eilinės
ir kraigo čerpės. Bloga kokybė, mažas ilgaamžiškumas netinkama dengimo technologija
turėjo įtakos neigiamam žmonių požiūriui į keraminių čerpių dangą. Pastaraisiais metais
čerpės Lietuvoje vėl pradėtos plačiau naudoti. Jos gaminamos AB „Palemono keramika“,
importuojamos iš seniausias tradicijas turinčių ir patikimais gaminiais garsėjančių Skandinavijos šalių, Vokietijos. Čerpės gaminamos formuojant juostiniais arba štampavimo
presais. Pirmuoju atveju molio masė išspaudžiama per specialią tūtą, supjaustoma ir

9.4 pav. Marselio, „S“ formos, plokščioji, „vienuolis-vienuolė“ tipo čerpės
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išdžiovinama, po to degama krosnyje, kol įgauna keraminei čerpei būdingas savybes, keliamus reikalavimus. Taip gaminamos originalios S formos (olandiškos) čerpės. Antruoju
atveju čerpės presu štampuojamos specialiose gipsinėse formose. Taip gaminamos visos
įvairiausių formų čerpės su užkaitomis (falcais). Čerpės gaminamos ne tik natūralaus molio spalvos – jų spalvos gali būti labai įvairios – matinio arba blizgaus paviršiaus, kuris
priklauso nuo čerpės paviršiaus padengimo. Naudojama angoba – iš molio, pigmentų bei
nedidelio kiekio kvarco paruošta mikstūra, kuria išdžiovintos čerpės nupurškiamos prieš
degant jas krosnyje. Išdegtos čerpės įgauna spalvą, kuri priklauso nuo panaudotų pigmentų,
ir tolygų matinį paviršių. Glazūruotos čerpės turi stiklišką, blizgantį paviršių. Natūralių,
angobuotų ar glazūruotų čerpių naudojimo trukmė yra vienoda.
Štampuotos užkaitinės čerpės turi išilginius ir skersinius griovelius, juostinės – tik
išilginius. Apatinėje čerpės pusėje yra dvi keteros, kuriomis ji užkabinama už grebėsto.
Čerpė prie grebėsto tvirtinama specialiomis kabėmis arba viela, perveriant ją pro apatinėje
čerpės dalyje esančią skylutę. Čerpės turi būti nelaidžios vandeniui, išlaikyti ne mažesnę
kaip 800 N lenkimo jėgą, jų atsparumas šalčiui ne mažesnis kaip F100.
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10. STIKLAS IR KITOS SILIKATINIŲ LYDINIŲ
MEDŽIAGOS BEI DIRBINIAI
Pastaruoju metu labai išplito stiklo naudojimas pastatų statyboje. Stiklas naudojamas
ne tik langams stiklinti, bet ir fasadų apdailai, stogams (10.1 pav.), kitiems tikslams.

10.1 pav. Stiklas fasadų apdailai, stogui

Stiklu vadinama vientisa amorfinė kieta medžiaga, gauta atvėsus silikatiniam lydalui.
Šis procesas yra grįžtamas, t.y. pakaitintas stiklas iš kietos medžiagos vėl virsta klampiu
skysčiu. Stiklas dar vadinamas „kietuoju skysčiu“, nes jis teka. Stiklo tekėjimas yra lėtas,
todėl plika akimi gali būti pastebimas tik po kelių metų. Dėl šios savybės senų pastatų
langų stiklai viršuje yra plonesni nei apačioje.
Stiklas skirstomas į gamtinį (vulkaninis stiklas) ir dirbtinį. Statyboje dažniau naudojamas dirbtinis silikatinis stiklas, sudarytas iš kvarco (SiO2) bei kitų oksidų (Al2O3,
Na2O, CaO, MgO ir kt.). Pvz., langų stiklas susideda iš SiO2 – 71–72 %, Na2O –
15,2 %, CaO – 7,5-8,5 %, MgO – 3–4,0 %, Al2O3 – 1,5 %. Pagrindinė žaliava stiklo gamybai yra švarus kvarcinis smėlis (SiO2). Jame turi būti labai mažai Fe2O3, kuris nudažo
stiklą melsva spalva, ir FeO, nudažančio stiklą geltona spalva. Abu šie oksidai stiklui suteikia žalsvą spalvą. Na2O gaunamas iš sodos (Na2CO3) arba Na2SO4. Lydymo metu iš šių
medžiagų išdega CO2 ir SO3. Na2O pažemina stiklo lydymo temperatūrą. CaO gaunamas
iš klinties arba kreidos, MgO – iš magnezito MgCO3 arba dolomito CaMg(CO3)2. Šie oksidai padidina stiklo cheminį atsparumą. Al2O3 gaunamas iš lauko špato arba kaolino, jis
padidina stiklo terminį ir cheminį atsparumą. Taip pat naudojamos pagalbinės medžiagos.
Jos skirstomos į dažančiąsias, skaidrinančiąsias, drumzlinančiąsias, oksiduojančiąsias ir
redukuojančiąsias.
Stiklo gamyba susideda iš žaliavų ir įkrovos paruošimo, lydymo, gaminių formavimo. Stiklas lydomas 1500–1580 °C temperatūroje nuolatinio ir periodinio veikimo krosnyse. Stiklas baigia susidaryti maždaug 1150–1200 °C temperatūroje. Gaminiai iš stiklo
lydalo formuojami tempimo, valcavimo, presavimo, liejimo, centrifugavimo ir pūtimo
būdais. Tempimo būdu formuojamas lakštinis stiklas, vamzdžiai ir kt. dirbiniai. Lakštinis
stiklas gali būti formuojamas nuolatinio veikimo valcavimo staklėmis. Jose stiklo juostą
formuoja du besisukantys volai. Šiuo būdu gaminamas raštuotas ir armuotas lakštinis stik-
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las. Presavimo metodu gaminami storasieniai stikliniai indai, statybiniai stiklo blokai ir
kiti gaminiai. Stiklo gaminiai – lakštinis, optinis ir kitoks stiklas – pjaustomi į lakštus,
šlifuojami ir poliruojami. Šlifuotas stiklo paviršius yra lygus, bet šiek tiek matinis, o poliruotas – skaidrus ir blizgantis. Aukštos kokybės langų stiklas gaunamas formuojant liejimo ant išlydyto alavo būdu. Tokio paviršiaus nereikia poliruoti.
Statybinio stiklo savybės. Tankis – 2500–2700 kg/m3, stipris gniuždant – 700–
1000 N/mm2, tempiant – 30–60 N/mm2. Įbrėžimai sumažina stiprį tempiant 4–5 kartus. Stiklo trūkumai – gana trapus, neatsparus smūgiams (smūginis lenkimo stipris tik
0,2 N/mm2), pavojingos aštriabriaunės duženos. Šilumos laidumas – 0,5–1 W/(m·K),
minkštėjimo temperatūra – +(550–700) °C, šviesos pralaidumas – 0–97 %, langų stiklo
– apie 88 %. Pasižymi dideliu atsparumu vandens, druskų, šarmų poveikiui. Stiklą ardo
fosforo rūgštys, karšti šarmai.
Medžiagos ir dirbiniai iš stiklo. Iš stiklo gaminamas lakštinis statybinis stiklas,
šviesai laidūs ir apdailos dirbiniai, vamzdžiai. Stiklo lakštai turi būti stačiakampiai ir vienodo storio.
Lakštinis stiklas būna: paprastasis langų, vitrininis, uviolinis, veidrodinis, raštuotas,
šilumą sugeriantis, šilumą atspindintis, spalvotasis, armuotas ir apdailos. Langų stiklas turi
būti skaidrus, lygaus paviršiaus. Jo storis – 2; 2,5; 3; 4; 5 ir 6 mm. Naudojamas langams,
vitražams, durims, ir kitoms šviesai laidžioms konstrukcijoms stiklinti. Vitrininis stiklas
– tai lakštinis didelių matmenų skaidrus stiklas. Nepoliruoto vitrininio stiklo storis 3–6
mm, poliruoto 5,5–10 mm. Uviolinis stiklas praleidžia 25–75 % ultravioletinių spindulių.
Šiuo stiklu įstiklinami vaikų ir gydymo įstaigų langai. Veidrodinis langų stiklas gaunamas
stiklo lakštą padengus metalo oksido plėvele. Toks stiklas iš vienos pusės yra beveik nepermatomas. Jis naudojamas patalpoms, kurioms reikia mažesnio apšvietimo. Raštuotasis
stiklas yra nepermatomas. Iš vienos arba abiejų pusių jame būna įspaustas įvairaus piešinio
reljefinis raštas. Armuotasis stiklas skiriasi nuo kitų rūšių lakštinio stiklo tuo, kad jo lakšto
viduryje įterptas metalinis tinkelis (10.2 pav.). Juo įstiklinami laiptinių langai, durys, stoglangiai, pasižymi atsparumu gaisrui. Šilumą sugeriančio stiklo paviršius yra apdorotas specialiais aerozoliniais tirpalais. Toks stiklas naudojamas pastatams, kuriuose įrengtos oro
kondicionavimo sistemos, vaikų darželiuose. Šilumą atspindintis stiklas mažiau praleidžia
šilumos, todėl naudotinas pietiniuose rajonuose gyvenamųjų, pramoninių pastatų langams.
Spalvotasis stiklas gaunamas dažančiąsias medžiagos dedant į stiklo lydalą arba jomis
dažant suformuoto gaminio paviršius. Juo įstiklinamos durys ir pertvaros. Jis vartojamas
signalinio apšvietimo prietaisams ir vitražams. Stiklinės durys gaminamos iš 10 mm storio
nepoliruoto, poliruoto, valcuoto arba raštuoto stiklo.
Grūdintas stiklas – atsparesnis smūgiui stiklas, naudojamas fasadų apdailai, buitinėje
technikoje, baldų gamyboje. Termiškai stiklas apdirbimas, arba grūdinamas, įkaitinant
stiklą iki 630–650 °C ir greitai, bet tolygiai ataušinant. Toks stiklas yra saugesnis, duždamas

10.2 pav. Raštuotas ir armuotas stiklas
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subyra į daugybę smulkių, neturinčių aštrių briaunų gabalėlių, jo stipris smūgiams ir
lenkiant yra apie 5–6 kartus didesnis nei negrūdinto.
Saugiu dužimu pasižymi laminuotas stiklas. Jis gaunamas ant stiklo užklijuojant
skaidrią polimerinę plėvelę. Gali būti suklijuojama keletas stiklų, tarp kurių įterpiama
polimerinė plėvelė. Taip gaminami automobilių stiklai, neperšaunamasis stiklas.
Šiuo metu langams stiklinti naudojami stiklo paketai. Tai du ar trys 3–8 mm storio ir
2–7 m2 ploto stiklo lakštai, hermetiškai vienas su kitu sujungti visu perimetru (10.3 pav.).
Lakštai priklijuojami prie aliumininių ar plastikinių rėmelių ir padengiami elastingu hermetiku. Plastikinis rėmelis mažiau laidus šilumai. Pavyzdžiui, JAV 85–90 % naudojamų
stiklo paketų gaminami naudojant rėmelius iš plastiko, kompozicinių medžiagų. Paketai
apdorojami kaitinimo kamerose. Kamerose galutinai sukietėja klijai, o tarpai tarp stiklo
lakštų prisipildo sauso oro. Kad langų šilumos laidumas būtų mažesnis stiklo paketai pripildomi šilumai mažai laidžiomis inertinių dujų, vienas ar du stiklai padeniami šilumą į
vidų atspindinčia labai plona šviesą praleidžiančia metalo plėvele. Stiklo paketai vartojami
pastatų langams ir pertvaroms.

10.3 pav. Stiklo paketai. 1 – distanciniai rėmeliai, 2 – drėgmės absorbentas, 3 – hermetikai, 4 – stiklai, 5 – klijai (pirminis hermetikas), 6 – šilumą atspindinti danga. (www.sveikilangai.lt)

Stiklo blokeliai. Jais užmūrijamos įvairios paskirties pastatų vidinių ir išorinių sienų
angos. Dažniausiai stiklo blokeliai naudojami drėgnų patalpų sienoms ir pertvaroms. Formuojami iš paprasto arba spalvoto stiklo lydalo. Stiklo blokai gaminami kvadratiniai,
stačiakampiai ir kampuoti (10.4 pav.). Matmenys 115×115×80, 240×115×80, 190×90×80,
190×190×80, 190×190×100, 240×240×80, 300×300×100 mm ir kt. Blokų stipris gniuždant
– ne mažesnis kaip 4–7,5 N/mm2. Jie laidūs šviesai, atsparūs ugniai, sandarūs, gerai izoliuoja garsą ir šilumą – λ = 0,46 W/(m·K).

10.4 pav. Stiklo blokeliai: skaidrūs, spalvotas, tonuotas, kampinis (www.solaris-glasstein.de)
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Apdailai naudojamos stiklinės plytelės, stiklo audinys, stiklo tapetai. Spalvotas arba
emaliuotas stiklas vadinamas marblitu. Emaliuotos stiklinės plytelės gaminamos iš langų
stiklo atliekų. Stiklo pluoštas gaminamas keliais būdais: 1) stiklo lydalą tempiant pro labai
mažas skylutes ir susidariusį pluoštą vyniojant ant besisukančių ričių; 2) greitai besisukančiu disku išlydytą stiklą išcentrine jėga ištaškant plonais siūleliais; 3) išlydyto stiklo
srovę išpurškiant garais, oru arba karštomis dujomis. Stiklo pluoštas gali būti: 1) tekstilinis
ir štapelinis; 2) termoizoliacinis – stiklo veltinys, stiklo vata ir kt. Stiklo pluoštas naudojamas kaip užpildas ir armatūra stiklo plastikams, stikloplastinei armatūrai.
Stiklo emalis – tai drumstas stiklas, kuris saugo metalą nuo korozijos ir padaro
gaminį spalvotą. Gruntinio emalio mišinys sudaromas iš smėlio, lauko špato, kreidos,
natrio silicio heksafluorido, sodos ir borakso. Dengiamųjų emalių mišiniai sudaromi iš
smėlio, lauko špato, borakso, salietros ir sodos. Emaliuojama šlapiuoju ir sausuoju būdu.
Gruntiniai emaliai dažniausiai esti borosilikatiniai. Tokių emalių yra žemesnė lydymosi temperatūra, mažesnis paviršiaus įtempimas, jie gerai sukimba su metalo paviršiumi.
Stiklo emaliu dengiami metalai, keraminiai dirbiniai, betonas, santechniniai bei laboratoriniai indai ir kiti gaminiai.
Akytasis stiklas pasižymi dideliu stipriu ir cheminiu atsparumu, mažu tankiu, vandens
įgeriamumu bei šilumos laidumu. Jį galima apdoroti mechaniškai: pjauti, gręžti. Akytasis
stiklas naudojamas šilumos ir garso izoliacijai bei dekoratyvinei apdailai.
Stikliniai vamzdžiai gaminami iš skaidraus stiklo. Jų skersmuo – 40–200 mm, ilgis – 1500–3000 mm. Šie vamzdžiai pasižymi atsparumu korozijai, nelaidumu vandeniui,
išlaiko iki 0,6 MPa slėgį, dažniausiai naudojami chemijos ir maisto pramonėje.
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11. ORGANINĖS RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS IR
GAMINIAI JŲ PAGRINDU
Organinėms rišamosioms medžiagoms priskiriamos bituminės, degutinės, polimerinės
medžiagos, kurios pasižymi nelaidumu vandeniui, atsparumu agresyvių skysčių, šarmų,
rūgščių poveikiui, gebėjimu mažinti klampumą šildant ir didinti jį šaldant, gerai sukibti
su kitomis medžiagomis – mediena, betonu ir kt., tai hidrofobinės, nesudrėkstančios ir
netirpstančio vandenyje medžiagos. Jų tankis – 900–1300 kg/m3. Dėl didelio atsparumo vandeniui, ypač mažo poringumo jos naudojamos kaip pagrindinis hidroizoliacinių
medžiagų komponentas.

11.1 Bitumas ir dirbiniai jų pagrindu
Bitumais vadinami angliavandenilių, deguonies, azoto, sieros sudėtingi junginiai.
Dažniausiai naudojami dirbtiniai bitumai, gaminami iš naftos, degiųjų skalūnų, akmens
anglių, durpių. Statybose plačiau naudojami naftiniai bitumai. Jų cheminė sudėtis: anglies
70–78 %, vandenilio – ne daugiau kaip 15 %, deguonies – ne daugiau kaip 2 %, sieros
– ne daugiau kaip 1,5 %, šiek tiek azoto, metalų pėdsakų. Bitumas – dervos pavidalo
statybinė medžiaga. Tai seniausias produktas iš naftos. Jis kaip statybinė medžiaga naudojamas beveik 6000 metų. Lietuvoje bitumą oksidinimo būdu iš gudrono (mazuto distiliacijos liekanos) gamina AB „Mažeikių nafta“. Keičiant oksidinimo režimus gaunamos kelių,
stoginių ir statybinių bitumų rūšys, kurios naudojamos keliams tiesti, gaminant stogų dangas ir hidroizoliacijai.
Bitumo kokybę nusako daugelis rodiklių, pagrindiniai iš jų: penetracija, tąsumas,
minkštėjimo temperatūra. Geriausiais laikomi bitumai, kurie, esant tam tikrai penetracijai,
turi maksimaliai įmanomą tąsumą, aukštą minkštėjimo temperatūrą, adhezinių savybių.
Kiti bitumų kokybės rodikliai: pliūpsnio temperatūra, klampa, trapumo temperatūra, tankis, kohezinės ir adhezinės savybės.
Penetracija. Nustatoma standartinės adatos įsmigimo gyliu į pusiau kietus ir pusiau
skystus bitumus. Penetracijos vienetu priimtas adatos įsmigimo gylis dešimtosiomis mm
(mm×10–1) per 5 sek. esant 25 °C temperatūrai ir 1 N apkrovai. Kuo mažesnė bitumo penetracija esant nustatytai minkštėjimo temperatūrai, tuo didesnis bitumo šiluminis stabilumas. Pagal tai bitumai skirstomi į markes, pvz., 160/220, 70/100, 50/70, 30/45, 20/30.
Tąsumas. Bitumų tąsumas charakterizuojamas atstumu, kuriuo galima ištempti
bitumą iki siūlo nenutrūkstant. Šis rodiklis rodo bitumų konsistenciją (tirštumą) ir lipnumą.
Kuo žemesnė temperatūra, tuo mažesnis tąsumas.
Minkštėjimo temperatūra. Naftiniai bitumai neskystėja ir neturi lydymosi taško
– kaitinant jie minkštėja ir iš santykinai kieto būvio pereina į skystą. Minkštėjimo
temperatūra nustatoma žiedo ir rutulio metodu. Didėjant minkštėjimo temperatūrai, didėja
bitumo savybė priešintis temperatūros pasikeitimui.
Adhezija. Bitumo adhezinės savybės charakterizuoja jų lipnumą ir klijuojančiąsias
savybes. Kelių bitumas turi turėti didelį lipnumą esant plačiam temperatūrų diapazonui,
kad tvirtai laikytų skaldą ir neleistų jai ištrupėti veikiant autotransporto ratams. Geras
sukibimas su sausais ir drėgnais įvairių medžiagų paviršiais ypač svarbus tiesiant kelių
dangas.
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Trapumo temperatūra. Šioje temperatūroje bitumai suyra nuo trumpalaikės apkrovos. Kuo žemesnė trapumo temperatūra, tuo geresnė kelių bitumo kokybė.
Tankis. Ilgėjant oksiduotų bitumų oksidacijos laikui šis rodiklis didėja. Pagal standarto reikalavimus bitumo tankis turi būti didesnis nei 1000 kg/m3 esant 25 °C temperatūrai.
Klampa. Charakterizuoja bitumo konsistensiją esant skirtingoms panaudojimo
temperatūroms. Bitumų klampa nustatoma keliais metodais: dinaminė klampa (esant
60 °C) ir kinematinė klampa (esant 135 °C). Pageidautina, kad esant visiems kitiems vienodiems rodikliams ir maksimaliai temperatūrai, bitumo klampa būtų kuo didesnė.
Iš kietųjų bitumų gaminamos ritininės stogų dangos (ruberoidas, klijavimo mastikos).
Iš pusiau kietų (klampių) gaminamos hidroizoliacinės ir termoizoliacinės medžiagos, asfaltbetonis, relinas.
Daugiausiai bitumo sunaudojama gaminant asfaltbetonį – pagrindinę kelių dangos
medžiagą. Be bitumo, į asfaltbetonį įeina stambūs (skalda, žvirgždas), smulkūs (smėlis,
skaldelė) ir mikroužpildai (mineraliniai milteliai). Nors bitumo kiekis asfaltbetonio
mišiniuose dažniausiai sudaro tik 4–7 % visų sudėtinių mišinio dalių, jo reikšmė dangos
stiprumui bei ilgaamžiškumui labai didelė. Todėl keliams tiesti bei taisyti naudojami bitumai turi pasižymėti geromis kohezinėmis (rišlumo) ir adhezinėmis (lipnumo) savybėmis,
būti termiškai pastovūs esant aukštoms temperatūroms, išsaugoti savo deformacines ir
plastines savybes esant žemoms aplinkos temperatūroms, būti atsparūs senėjimui veikiant
įvairiems klimato veiksniams bei automobilių transporto eismui. Šių mišinių gamybai dažniausiai naudojami klampūs arba polimerais modifikuoti (PMB) bitumai bei tik
skaldytos akmens medžiagos. Klampių bitumų ir skaldytų akmens medžiagų panaudojimas padeda išvengti plastinių deformacijų asfaltbetonio dangose esant aukštoms dangos
temperatūroms bei intensyviam automobilių transporto priemonių eismui. PMB panaudojimas apsaugo asfaltbetonio dangas nuo plyšių atsiradimo žiemos periodo metu bei suteikia joms kitų teigiamų savybių.
Pasaulyje gaminant asfaltbetonį keliams tiesti daugiausia naudojami šių rūšių bitumai ir medžiagos su bitumu:
– paprasti bitumai. Jie gali būti kietos, klampios ar skystos (gaunami iš klampių,
naudojant tirpiklius) būsenos;
– modifikuoti bitumai – tai bitumo ir įvairių cheminių priedų mišinys. Priedai keičia
bitumo cheminę struktūrą, fizikines ir mechanines savybes. Šie bitumai gaminami
specialiuose įrengimuose ir jų modifikavimo procesas vykdomas prieš panaudojant
bitumą mišiniams gaminti,
– specialieji bitumai – tai bitumai, gaminami naudojant specialias gamybos technologijas ir skiriami specialiems panaudojimo atvejams.
Pagal klojamo mišinio temperatūrą asfaltbetonio mišinys skirstomas į karštąjį
(≥ 120 °C), šiltąjį (≥ 70 °C) ir šaltąjį (≥ 5 °C). Karštasis asfaltbetonis gaminamas naudojant kietus ir klampius bitumus B 50/70, B 70/100 arba B 40/60, B 60/90, B 90/130,
šiltasis – klampius bitumus B 130/200, B 200/300, šaltasis – skystus bitumus. Ant kelių
klojamas asfaltbetonio klotuvu – savaeige ratine ar vikšrine mašina, kuri savivarčiais
atvežtą asfaltbetonį tolygiai paskirsto, išlygina ir šiek tiek sutankina ant paruošto pagrindo. Kelio dangai klojami 2–3 asfalftbetonio sluoksniai: apatiniai – poringesni (bitumas
B 50/70), viršutinis – tankesnis, (bitumas B70/100, B100/150), į jį pridedama mineralinių
miltelių. Dviračių ir pėsčiųjų takams klojamas vienas sluoksnis. Asfaltbetonis tankina-
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mas 5–14 tonų masės volais (plentvoliais), tankinamas sukietėja, tampa stiprus, tankus,
beveik nepraleidžia vandens. Karštojo asfaltbetonio stipris gniuždant esant 20 °C yra
1,6–2,4 N/mm2. Kylant temperatūrai stipris mažėja ir esant 50 °C turi būti ne mažesnis
kaip 0,8 N/mm2. Asfaltbetonis turi būti pakankamai atsparus šlyčiai, kad stabdant automobilius nesusidarytų bangos. Tai nustatoma specialiais prietaisais esant 50 °C temperatūrai.
Paprastai jis būna 2–3 kartus mažesnis už stiprį gniuždant. Asfaltbetonio ilgaamžiškumas
priklauso nuo poringumo – jis turi būti 2,5–4,5 %. Vandens įgeriamumas neturi viršyti
4,5 %, brinkimas įmirkstant – 0,5–1,5 %, atsparumas vandeniui Ks ≥ 0,6–0,8. Miesto
sąlygomis asfaltbetonio danga per metus nudyla 0,2–1,5 mm.
Hidrotechninėje statyboje karštas ir šaltas asfaltbetonis naudojamas įrengiant
priešfiltracinius užtvankų, dambų ekranus, kanalų šlaitų tvirtinimus, melioracijos statinių
grindims. Gaminant naudojamas 1–2 % didesnis bitumo ir mineralinių miltelių kiekis.
Klojamas sluoksniais, kuriuos būtina gerai sutankinti. Panašiems tikslams naudojamas asfalto skiedinys, kuriame bitumo yra 5–10 %.
Degutais vadinamos klampios medžiagos, gaunamos aukštoje temperatūroje be oro
skaidant organines medžiagas, dažniausiai kietą kurą – akmens anglį, degiuosius skalūnus,
durpes. Naudojamas kaip antiseptikas medienai, dažniausiai geležinkelio pabėgiams,
rečiau kaip degutinio betono, skiedinio rišamoji medžiaga. Toks betonas yra silpnesnis už
asfaltbetonį, Lietuvoje nenaudojamas

11.2. Polimerinės ir plastikų medžiagos
Polimerai – tai medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių
struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais, sujungtų kovalentiniais cheminiais ryšiais.
Polimerai gali būti sudaryti iš šimtų ar tūkstančių monomerų. Cheminė reakcija, kuri sujungia monomero molekules į polimero molekulę, vadinasi polimerizacija. Polimerai gali
būti gamtiniai arba dirbtiniai. Gamtiniams polimerams priskirtini mediena (stambiamoliakulinis anglies, vandenilio ir deguonies junginys), medvilnės pluoštas, natūralus šilkas,
vilna, kaučiukas, bitumas ir kai kurios kitos medžiagos. Statybinių medžiagų gamybai
plačiai naudojami dirbtiniai polimerai gaunami polimerizacijos ir polikondensacijos metodais chemijos pramonės įmonėse iš akmens anglies, naftos, gamtinių dujų ir kt. žaliavų.
Vykstant polimerizacijos reakcijai gaunami polietilenas, polipropilenas, poliizobutilenas,
polistirenas, polivinilchloridas, poliakrilatai, poliakrilamidas, poliakrilonitrilas, polivinilacetatas, poliuretanas ir kiti sintetiniai polimerai. Polikondensacijos reakcijos metu
keletas paprastų junginių sudaro polimerą, kurio sudėtis skiriasi nuo pradinių produktų.
Vykstant šiai reakcijai gaunami fenolio formadehidiniai, karbamidiniai, poliamidiniai, poliesteriniai ir kiti sintetiniai polimerai. Pagal elgseną kaitinimo metu polimerai skirstomi į
termoplastinius ir termoreaktyvinius.
Termoplastiniai polimerai kaitinami minkštėja, šaldomi kietėja. Jie pasižymi labai mažu vandens įgeriamumu, dideliu atsparumu rūgštims, šarmams, tačiau neatsparūs
aukštoms temperatūroms, tirpsta organiniuose tirpikliuose. Šiai grupei priklauso dauguma
polimerizacijos būdu gautų polimerų. Polimerų pavyzdžiai yra plastikas, guma ir skaidulos (pluoštai). Pavyzdžiui, natūrali guma yra polimeras, sudarytas iš sujungtų izopreno
monomerų.
Termoreaktyviniai polimerai sukietėja veikiant šilumai ir slėgiui ir neminkštėja pakartotinai kaitinant. Nuo termoplastinių jie skiriasi didesniu stipriu, atsparumu karščiui,
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kietumu. Tai fenolio formadehidiniai, epoksidiniai ir kai kurie kiti polimerai. Į atskirą
grupę išskiriami elastomerai, kurie veikiant apkrovoms susispaudžia, nuėmus apkrovą atsistato, elastingumą išlaiko ir šaltyje. Tai kaučiukas, guma.
Polimerų pagrindu gaminami plastikai. Į jų sudėtį, be polimerų, įeina užpildai, plastifikuojantieji, stabilizuojantieji priedai, dažai ir kai kurios kitos medžiagos. Naudojami
miltelių pavidalo (smėlio miltai ir kt.), pluoštiniai (medienos plaušo, stiklo pluošto ir kt.),
sluoksniniai (popierius, medvilnės audinio, stiklo audinio ir kt.) užpildai. Plastikams jie
suteikia didelį stiprumą, atsparumą karščiui, rūgštims, smūginį tąsumą, ilgaamžiškumą.
Plastikliai naudojami gaminių formuojamumui pagerinti. Kietikliai naudojami kietėjimo
ir dirbinių gamybos procesui pagreitinti. Dažai suteikia plastikams įvairias spalvas. Tai
atsparūs šviesai organiniai ar mineraliniai (ochra, surikas, umbra ir kt.) pigmentai.
Pagrindinės plastikų savybės
Tikrasis tankis 900–1800 kg/m3, t.y. plastikai 2 kartus lengvesni už aliuminį, 5–6
kartus lengvesni už plieną. Natūralus tankis yra labai skirtingas: akytų plastikų 15–
30 kg/m3, tankiųjų iki 1800 kg/m3. Plastikų stipris taip pat labai skiriasi. Pagamintų su
miltelių užpildais stipris gniuždant siekia 100–150 N/mm2, su stiklo pluoštu – 400 N/mm2.
Šilumos laidumas priklauso nuo poringumo. Tankių plastikų 0,2–0,7 W/(m·K), akytų – 0,03–
0,04 W/(m·K). Plastikai atsparūs vandeniui, rūgštims, druskų tirpalams, organiniams tirpikliams (benzinui ir kt.).
Plastikai lengvai apdirbami, juos galima pjauti, drožti, gręžti. Iš plastikų galima suformuoti įvairius dirbinius. Tai atliekama liejimo, ekstruzijos (išspaudžiant), presavimo
metodais.
Plastikai turi kai kurių trūkumų. Pagrindinis iš jų – mažas atsparumas karščiui (70–
200 °C). Palyginus su stiklu, keramika, metalais, plastikai yra mažo kietumo medžiaga.
Be to plastikai pasižymi dideliu valkšnumu, žymiomis temperatūrinėmis deformacijomis.
Kai kurie plastikai sensta, tai pasireiškia paviršiaus patamsėjimu, padidėjusiu trapumu,
savaiminiu suirimu.
Dirbiniai iš plastikų
Iš plastikų gaminama daug įvairių dirbinių ir medžiagų statyboms. Tai konstrukcinės
medžiagos – stikloplastikai, organinis stiklas, kiti pluoštu armuoti plastikai, apdailos
medžiagos – viniliniai tapetai, plastiku surištos medienos plaušo plokštės, plytelės sienų
ir lubų apdailai, dailylentės. Plačiai naudojami plastikai grindų dangoms, nes jos lengvai
ir greitai įrengiamos, pigesnės už parketo, lentų grindis. Grindų dangoms naudojamos
ritininės medžiagos – linoleumai, kiliminės dangos. Linoleumų storis 1,2–6 mm. Gaminami su raštu paviršiuje ir per visą storį. Vis dažniau naudojamos besiūlės mastikinės grindų
dangos, kurias sudaro skystas polimeras, užpildai ir pigmentai. Ant paruošto pagrindo
klojamas 5–10 mm sluoksnis, kuris sukietėja per 1–3 paras.
Statyboje plačiai naudojami plastikiniai (polietileniniai PE, polivinilchloridiniai (vinilo polichloridiniai) PVC, viniplasto, polipropileno PP ir kt.) vamzdžiai.
PE vamzdžiai gaminami nenutrūkstamos ekstruzijos metodu. PE yra ilgaamžis,
atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir neveikiamas korozijos plastikas. Vamzdžiai,
pagaminti iš šios medžiagos, yra lengvi ir lankstūs, gerai prisitaiko prie grunto, jungiami
naudojant specialias tam skirtas plastikines ar metalines jungtis arba suvirinant vamzdžių
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galus. Naudojami vandentiekio, dujotiekio, nuotekų, ventiliacijos sistemų, drenažo,
šviesolaidžio kabelio komunikacijų kanalams įrengimgti. Priklausomai nuo sienelių storio
išlaiko 0,25, 0,4, 0,6, 1 MPa slėgį. UAB „Plasta“ gamina PE vamzdžius, kurių išorinis
skersmuo 16–400 mm, sienelės storis 2,3–23,9 mm (11.1 pav). Šildymo sistemoms patikimesnis daugiasluoksnis vamzdis, kurį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys modifikuoto PE (PE–X, PE-M) sluoksniai bei jų viduje esantis aliuminio sluoksnis. Plastikinė
presuojama jungtis pagaminta iš polifenilsulfono (PPSU), kuris iš kitų plastikų išsiskiria
dideliu atsparumu smūgiams, temperatūrų svyravimams, briaunų stiprumu. PPSU neveikia korozija, kas ypač aktualu šildymo instaliacijose.

11.1 pav. PE vamzdžiai (UAB „Plasta”), PVC vamzdžiai ir kiti gaminiai nuotekų sitemoms (UAB „Vavin
Baltic“)

Nuotekų sistemoms plačiau naudojami PVC vamzdžiai. Pvz., UAB „Wavin Baltic“
gamina ir tiekia lauko nuotekų vamzdžius ir jungiamąsias detales, skirtas fekalinei ir lietaus
vandens nuvedimo kanalizacijoms. Vamzdžių skersmenys – 110–800 mm. Taip pat gaminami išorės nuotekų apžiūros ir valymo šuliniai, kurių skersmuo yra Ø315 mm, Ø425 mm,
Ø600 mm ir Ø 1000 mm (11.1 pav.). „Wavin“ šuliniai išsiskiria tuo, kad pagrindinis vertikalus šachtinis šulinio vamzdis yra gofruotas ir keičiantis metų laikams juda „armonikos
principu“ kartu su gruntu. Dėl to ketinis dangtis žemės paviršiuje neįsmenga ir neiškyla. Iš
šio plastiko gaminami nuotekų kauptuvai (septikai), valymo įrengimai.
Plastikinius vamzdžius lengviau pakloti, jie pasižymi mažu svoriu, šiurkštumu (maži
hidrauliniai nuostoliai), todėl šie vamzdžiai statybose pakeitė anksčiau naudotus plieninius, ketinius vandentiekio ir nuotekų vamzdžius.
Iš plastiko gaminamos lietaus vandens nuvedimo sistemos (stogloviai, lietvamzdžiai),
daug linijinių dirbinių, tai – grindjuostės, laiptų turėklų, balkonų, kitų aptvėrimų porankiai, durų apvadai ir kt.
Vis dažniau polimerinės medžiagos ir plastikai naudojimi hidrotechnikos, tarp jų
ir melioracijos statinių statyboje. Įrengiant melioracijos sistemas naudojami lankstūs,
gofruoti, perforuoti (su kiaurymėmis vandeniui įtekėti) plastikiniai drenažo vamzdžiai iš
mažo tankio PE ir neplastifikuoto PVC, kurių skersmenys 50–180 mm (11.2 pav.). PE
drenažo vamzdžiai yra atsparūs šalčiui – juos galima naudoti iki –30 °C, PVC vamzdžiai
šaltyje yra trapūs. Taip pat gaminamos jų jungiamosios detalės, drenažo žiotys (Ø110,
Ø160, Ø200, L 4000 mm), gofruoti vamzdžiai kelių pralaidoms, movos keraminiams
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11.2 pav. Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai (www.plasta.lt, www.wavin.lt)

vamzdžiams sujungti, neaustinės medžiagos (geotekstilė) drenažo vamzdžiams apsaugoti
nuo uždumblėjimo, drėkinimo sistemų sudėtinės dalys, hermetizuojančios medžiagos, polimeriniai betonai ir skiediniai.
Geotekstilė gaminama iš sintetinio pluošto (PE, PP, poliamido, poliesterio ir kt.), būna
austinė, suklijuota, kamšytinė (smaigstytinė). Ji pakeičia tradicines drenažo vamzdžius
apsaugančias medžiagas (žvyrą, keramzitą, durpes, šiaudus ir kt.), turi atitikti šiuos reikalavimus: storis – ne mažesnis kaip 0,6 mm, filtracijos koeficientas – kf ≥ 5×10-4 m/s,
esant 20 kPa slėgiui. Polimerinių medžiagų sistema, sudaryta iš drenuojančios supintų PP
vielų šerdies ir vieno arba dviejų filtruojančių geotekstilės sluoksnių, naudojama plokščio
horizontalaus arba vertikalaus drenažinio sluoksnio grunte ir panašiose terpėse įrengti.
Filtro sluoksnis apsaugo šerdį nuo užnešimo grunto dalelėmis, kartu leisdamas dujoms ar
vandeniui cirkuliuoti. Geotekstilė taip pat naudojama kaip hidroizoliacinių dangų apsauga
nuo galimo mechaninio pažeidimo įrengiant pamatus, baseinus, tvenkinius, sąvartynus,
rezervuarus, taip pat apželdintus pastatų stogus, grunto frakcijoms atskirti, gruntui stabilizuoti. Naudojant neaustinę geotekstilę padidėja pagrindo ir konstrukcijų iš grunto
stiprumas, reikia mažiau piltinio grunto; nesiteršia laikantysis pylimo sluoksnis, padidėja
atsparumas šalčiui ir statinio ilgaamžiškumas, atramines sienutes ir stačius šlaitus galima
įrengti mažesnėmis sąnaudomis, įrengiant drenažą galima naudoti prastesnės kokybės
skaldą; sumažėja slėgimas į drenažo sistemą, sumažėja mineralinių filtruojančių medžiagų
poreikis, sumažėja įvairių hidroizoliacinių plėvelių pažeidimo tikimybė, todėl galima naudoti plonesnes plėveles, saugo plėveles nuo trinties su aplinkiniais gruntais, galima naudoti bet kokiomis gamtinėmis sąlygomis, birios medžiagos apsaugomos nuo atmosferos
poveikio, pagerėja konstrukcijos garso izoliacijos ypatybės.
Plastikinės plėvelės. Jos kaip ir geotekstilė dažnai priskiriamos geosintetinių
medžiagų grupei. Geosintetinės plėvelės (geomembranos) gaminamos nuo 1,0 iki 3,0 mm
storio, iki 12 metrų pločio, iki 100 metrų ilgio, tiekiamos ritiniuose. Žaliava joms gaminti
– didelio tankio polietilenas HDPE, mažo tankio polietilenas LDPE, poliesteris PEVLD,
polipropilenas PP, guma EPDM. Plėvelės būna šiurkštaus ir lygaus paviršiaus, įvairių
spalvų. Jos skirtos gruntui apsaugoti nuo pavojingų medžiagų (pvz., sąvartynuose), grunto
erozijos problemoms spręsti, geriamojo vandens rezervuarams, tuneliams sandarinti, kaip
priešfiltracinis ekranas hidrotechniniuose statiniuose.
Geomembranos pasižymi atsparumu tempiant, ultravioletiniams spinduliams, taip
pat cheminiams produktams, tokiems kaip nafta, druska, rūgštis ar angliavandeniliai.
Tai ilgaamžės medžiagos, nes dėl stabilizuojančiųjų medžiagų ir dengiamojo grunto ar
kitų medžiagų sluoksnio yra gerai apsaugotos nuo ultravioletinių spindulių poveikio ir
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mechaninių pažeidimų. PE plėvelės gali būti naudojamos ne žemesnėje kaip –70 °C, PVC
plėvelės – ne žemesnėje kaip –20 °C temperatūroje. Esant žemesnėms temperatūroms
plėvelės praranda elastingumą, gali suirti.
Mažesnio storio (0,2 mm), dažniausiai PE, plėvelės naudojamos garo izoliacijos
sluoksniams įrengti pastatų atitvarose, dar plonesnės – šiltnamiams.
Polimerų naudojimas gaminant betonus ir skiedinius
Cementiniai betonai turi tam tikrų trūkumų. Dėl poringumo ši medžiaga ne visada pasižymi pakankamu atsparumu šalčiui, korozijai, nelaidumu vandeniui, kitiems
skysčiams. Jie greitai suyra veikiant rūgštims. Šviežias betonas blogai sukimba su senu.
Šių trūkumų neturi arba jų turi mažiau betonai, kuriuose mineralinė rišamoji medžiaga
visiškai ar dalinai pakeista polimerais. Tai polimerais impregnuoti, polimercementiniai,
polimeriniai betonai.
Skystais polimerais impregnuojami sukietėję cementiniai betonai. Sukietėjus poras užpildžiusiems polimerams betono stipris padidėja apie du kartus (gniuždant iki 80–
120 N/mm2). Toks betonas yra atsparus šalčiui, nelaidus vandeniui. Kadangi prieš
impregnavimą betonas turi būti išdžiovintas, vakuumuotas, tokie betonai nėra paplitę.
Polimercementiniai betonai, skiediniai gaunami įmaišant polimerų (1–30 % nuo cemento masės) gamybos metu. Naudojami pramoninių statinių grindims, lėktuvų pakilimo
takams, vandens ir naftos produktų rezervuarams.
Polimerbetoniai – tai betonai, kuriuose užpildus suriša termoreaktyviniai polimerai:
epoksidiniai, poliesteriniai, fenolio formaldehidiniai. Siekiant sumažinti polimerų sąnaudas
naudojami mineralinių miltelių mikroužpildai. Esant normaliai temperatūrai polimerbetoniai sukietėja per 12–24 val., pakaitinus – greičiau. Pasižymi dideliu cheminiu atsparumu
tiek rūgštims, tiek šarmams, stipriu (gniuždant iki 60–100 N/mm2), atsparumu dilumui,
geru sukibimu su kitomis medžiagomis. Jų trūkumai – didelis deformatyvumas, mažas
atsparumas aukštoms temperatūroms, didelė kaina.

11.3. Hidroizoliacinės ir stogų medžiagos bitumo ir polimerų pagrindu
Statant ir naudojant statinius labai svarbu apsaugoti juos nuo atmosferos kritulių,
supančios drėgnos aplinkos, su slėgiu ir be slėgio veikiančio vandens, bei aplinką, gruntinius vandenis nuo užteršto vandens ir drėgmės, patenkančios iš statinių (rezervuarų,
vamzdynų ir kt.). Tai pasiekiama naudojant hidroizoliacines, hermetizuojančias bei stogų
medžiagas.
Šiuo metu statinių hidroizoliacijai, be hidroizoliacinių skiedinių (žr. 6 skyrių),
plastikinių membranų, naudojama teptinė ir klijuojama izoliacija, kristalizacinės medžiagos,
mechaniniai bei elektrofizikiniai drėgmės izoliavimo metodai (11.3 pav.).
Patikimiausia hidroizoliacija gaunama kai statinys padengiamas vandens
nepraleidžiančiomis medžiagomis iš vandens veikimo pusės. Izoliuojant iš išorės, naudojamos vandeniui nelaidžios mastikos, emulsijos, ritininės medžiagos bitumo, bitumopolimerų, polimerų pagrindu ir padaroma vadinamoji „juoda vonia“. Jos įrengimas yra
susijęs su vandens hidrostatiniu slėgiu, kurį reikia įvertinti projektuojant įgilintų statinių
dugną ir sienas (11.4 pav.).
Hidroizoliacijai ir stogų dangoms, kaip minėta, naudojamos bituminės medžiagos:
emulsijos, pastos, ritininės dangos.
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11.3 pav. Statinių apsaugos nuo drėgmės medžiagos ir būdai.

a
b
c
d
11.4 pav. Statinio hidroizoliacijos būdai iš išorės esant skirtingam grunto laidumui bei gruntinio vandens
lygiui (www.deitermann.de)
a – gruntas laidus, gruntinio vandens lygis (GVL) žemiau rūsio grindų, grindys betoninės;
b – gruntas nelaidus, GVL pažemintas drenažu, grindys betoninės;
c – gruntas nelaidus, GVL aukščiau rūsio grindų, grindys – monolitinio gelžbetonio plokštė;
d – gruntas laidus, GVL aukščiau rūsio grindų, grindys – monolitinio gelžbetonio plokštė, pagrindinė armatūra
plokštės viršutinėje dalyje

Emulsija – tai dispersinė sistema, sudaryta iš dviejų nesimaišančių ir vienas
kito netirpinančių komponentų. Bituminę emulsiją sudaro bitumas, vanduo, paviršių
aktyvinančios medžiagos arba smulkiadispersiniai kieti milteliai – emulgatoriai. Emulsija
tinkama tinkui ir betonui izoliuoti nuo grunto drėgmės. Ji taip pat gali būti naudojama
kaip cemento mišinio priedas ruošiant nepralaidžius vandeniui mūrijimo mišinius, tinko
ir besiūlių grindų dangas, asfaltbetoniui gruntuoti, siūlių ir duobių remontui, paviršiui apdoroti. Emulsija gali būti naudojamai pastatų viduje ir išorėje, iš drėgmės veikimo pusės.
Netinka geriamojo vandens rezervuarams sandarinti. Užpurškus turi džiūti apie 24 val.,
izoliuotus paviršius užpilti gruntu galima po 7 parų. HTS izoliacijai taip pat naudojamos
kitų tipų emulsijos: bitumo– fenolio formadehidinė, bitumo– karbamidinė ir kt.
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Pastos gaminamos iš emulguoto bitumo ir smulkiai maltų mineralinių miltelių
(negesintų ar gesintų kalkių, didelio plastiškumo molių ir kt.). Naudojamos izoliuojamiems
paviršiams gruntuoti, pirmam hidroizoliacijos sluoksniui arba kaip rišamoji medžiaga
šaltoms mastikoms.
Mastikomis vadinami plastiški dirbtiniai organinių rišamųjų medžiagų, mineralinių
papildų ir priedų mišiniai. Pagal rišamąją medžiagą mastikos būna bituminės, bitumo-gumos ir kt., pagal gamybos būdą – karštos ir šaltos, pagal paskirtį – stogų dangų,
hidroizoliacinės. Bituminės mastikos – tai naftos bitumo, mineralinių papildų (klinčių, dolomito, kvarcinio smėlio, talko ir kt. milteliai, trumpas mineralinės vatos pluoštas) ir priedų
vientisa masė. Papildai sumažina bitumo sąnaudas, trapumą šaltyje, padidina atsparumą
aukštoms temperatūroms. Kaip priedai naudojamos paviršių aktyvinančios medžiagos, antiseptikai. Karštos bituminės mastikos gaminamos įkaitinant bitumą iki 160–180 °C, po
to įmaišant 20–30 % papildų bei priedų. Bituminės mastikos gaminamos įvairių markių ir
gali netekėdamos išlaikyti 55–100 °C temperatūrą. Bitumo–gumos mastikos gaminamos
iš bitumo, gumos miltelių, plastiklio ir antiseptiko. Šios mastikos pasižymi didesniu elastingumu, lankstumu, atsparumu šalčiui. Šaltos bituminės mastikos susideda iš naftos bitumo, organinio tirpiklio (soliarinio tepalo, žibalo ir kt.), papildų, plastiklio ir antiseptiko.
Šiuolaikinės mastikos gaminamos iš kaučiuku papildyto bitumo, mineralinių pluoštų ir
išgrynintų tirpiklių. Šios mastikos sudaro tvirtą, lanksčią, stipriai sukibusią su paviršiumi
dangą, pasižyminčią dideliu atsparumu vandeniui. Mastika išdžiūsta iki tampraus, lankstaus, vandeniui ir korozijai atsparaus sluoksnio, suteikiančio patikimą apsaugą esant
įvairioms temperatūros bei oro sąlygoms. Naujausios yra polimerinės mastikos. Jos tepamos vienu dviem sluoksniais, sudaro patikimą elastingą hidroizoliaciją (11.5 pav.). Tepant
du kartus pirmam ir antram sluoksniams naudojamos skirtingų spalvų mastikos.

11.5 pav. Polimerinės mastikos panaudojimas dušo grindų hidroizoliacijai

Pastaruoju metu yra didelis ritininių hidroizoliacinių medžiagų pasirinkimas. Jos
gaminamos akytos medžiagos (kartono, stiklūno, polimerinio audinio ir kt.) juostą įmirkius
bitumu, o po to dar kartą juo padengus. Seniausios ritininės hidroizoliacinės ir stogų
medžiagos yra pergaminas, ruberoidas, tolis. Pergaminas – tai bitumu impregnuotas statybinis kartonas. Tolis – degutu impregnuotas statybinis kartonas. Ruberoidas – bitumu impregnuotas ir juo padengtas statybinis kartonas arba stiklo audinys. Kad ritinyje nesuliptų
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paviršiai pabarstomi talko milteliais, o viršutiniam sluoksniui naudojamas ruberoidas
– smėliu, skalūno žvyneliais. Šios medžiagos pasižymi nedideliu ilgaamžiškumu (3–10
metų), todėl pastaraisiais metais nenaudojamos arba naudojamos ribotai. Jas pakeitė
ilgaamžiškesnės medžiagos, gaminamos modifikuoto, plastifikuoto bitumo pagrindu, su
nepūvančiais pagrindo sluoksniais. Dauguma jų yra su storesniu apatiniu bitumo sluoksniu, todėl klijuojamos prilydant.
Šios medžiagos žymimos tam tikra tvarka. Pagal tai galima pasirinkti norimų savybių
hidroizoliacines medžiagas. Kiekvienas komponentas, įeinantis į ritininę medžiagą,
aprašomas tokiais žymenimis:
pagrindas (armuojantis sluoksnis): stiklūnas – V, poliesterinis pluoštas – PV, stiklo
audinys – G. Šalia jų esantys skaičiai nurodo pagrindo medžiagos masę g/m2;
dengiamoji bitumo masė (bitumo rūšis): modifikuotas – PYE, plastifikuotas – PVP,
oksiduotas (paprastas) – nežymimas;
tvirtinimo prie pagrindo būdas: prilydoma – S, priklijuojama – DD. Prilydomosioms dangoms taip pat nurodomas dangos storis mm: 3, 4 arba 5;
pabarsto, saugančio dangas nuo ultravioletinių spindulių, bei sulipimo ritinyje tipas: smulkiagrūdis – s, stambiagrūdis arba plokštelinės struktūros (skalūnas) – b.
Dangos žymėjimo pavyzdys: PYE-PV-180S4s – tai polimerais modifikuota danga,
kurios pagrindas – poliesterinis pluoštas, svoris 180 g/m2, tvirtinama prie pagrindo prilydant, storis apie 4 mm, iš viršutinės pusės padengtas smulkiagrūdžiu pabarstu. Tokios
medžiagos gaminamos UAB „Mida“ Gargžduose.
Naujausios hidroizoliacinės ritininės dangos yra savaime limpančios, gaminamos
iš gumos, bitumo ir tankaus polietileno (HDPE) mišinio. Jų storis – 1, 1,5 mm, juostos
plotis – 1 m, ilgis –20, 25 m; tiekiamos ritiniais, kurie laikomi vertikaliai. Pasižymi ypač
dideliu (>300 %) elastiškumu, todėl nepraranda sandarumo esant statinio nuosėdžiams,
konstrukcijų pleišėjimui, išlaiko iki 0,7 MPa (70 m vandens stulpo) slėgį. Klojama ant
lygių, kieto pagrindo paviršių, kurie prieš plėvelės įrengimą padengiami drėgmei atspariu
gruntu. Gaminamos dangos, pritaikytos dengti ant sausų ir drėgnų paviršių. Tai GRACE
firmos medžiagos BITUTHENE, kurias tiekia UAB „Dauda“ (www.dauda.lt).
Kristalinė hidroizoliacija. Patikimai statinius izoliuoja mineralinės medžiagos,
difuzijos būdu besiskverbiančios į vandenį praleidžiančių konstrukcijų poras, kapiliarus
ir reaguodamos su cementinio akmens komponentais sudarančios naujus kristalinius darinius. Tai medžiagos, kurios keičia betono savybes ir daro jį nelaidų. Lietuvoje plačiau
naudojamos šio tipo medžiagos – XYPEX, kurias gamina Kanados firma „Xypex Chemical Corporation“, o Lietuvoje platina UAB „Vizgintos statyba“ (www.vizginta.lt). Šiose
medžiagose esantys aktyvūs chemikalai naudoja vandenį kaip terpę migruoti kapiliarais į
betoną. Vyksta cheminė reakcija tarp XYPEX, vandens ir cemento hidratacijos šalutinių
produktų (kalcio hidroksido, mineralinių druskų, mineralinių oksidų ir nehidratavusių ir
dalinai hidratavusių cemento dalelių) ir susidaro netirpi kristalinė struktūra, kuri užkemša
poras ir kapiliarus betone. Paprastai betone lieka nesureagavusių XYPEX chemikalų, todėl
jei po kiek laiko betone dėl kokių nors priežasčių atsiranda mikroįtrūkimų, kristalizacijos
procesas suaktyvėja ir vėl užsandarina betoną. Neleisdamas įsiskverbti chemikalams, druskoms ir kitoms kenksmingoms medžiagoms, XYPEX apsaugo betoną ir plieninę armatūrą
nuo korozijos, irimo ir užšalimo-atšilimo ciklų poveikio.
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Elektrofizikiniai drėgmės izoliavimo metodai. Austrijos mokslininkai panaudojo
elektrofizikinius dėsnius ir 1980 m. sukūrė pastatų apsaugos nuo kapiliarinės drėgmės
prietaisą WIGOPOL (www.wigopol.au, www.leopolis.lt), kurio veikimo principas paremtas gradientinio (kintančio tam tikra kryptimi) elektromagnetinio lauko ir sienoje esančių
vandens molekulių sąveika. Fizikiniu požiūriu vandens molekulė yra dipolis. Gradientinis elektromagnetinis laukas veikia vandens molekules jėga, nukreipta elektromagnetinio
lauko didėjimo kryptimi, todėl sužadina kryptingą vandens judėjimą sienų kapiliarais.
WIGOPOL prietaisas sukuria gradientinį lauką, kuris vandens molekules, kylančias sienų
kapiliarais, stumia žemyn ir sienos džiūsta be statybos darbų. Priklausomai nuo mūro
įdrėkio ir sudėties pastato sausinimas trunka 1–3 metus.

11.4. Apsauga nuo vandens, naudojant vandeniui nelaidų betoną
Nelaidus vandeniui betonas turi atitikti 4.4.3 skyriaus reikalavimus. Tai betonas,
kurio bandinius 3 paras veikiant 5 atm (0,5 MPa) vandens slėgiu vidutinis vandens
įsiskverbimas – ne daugiau kaip 20 mm, maksimalus – ne daugiau kaip 50 mm. Šio betono
sudėčiai bei konstrukcijų savybėms Vokietijoje nustatyti tokie reikalavimai: v/c ≤ 0,50,
C ≥ 25/30, maksimalus plyšių plotis – 0,2 mm, tinkamas sudalinimas temperatūrinėmis
deformacinėmis siūlėmis, patikimas siūlių sandarinimas, minimalus konstrukcijų storis:
Konstrukcija
Siena
Grindų plokštė

Apkrovos klasė
1 (slėginis ir neslėginis vanduo)
2 (grunto drėgmė)
1 (slėginis ir neslėginis vanduo)
2 (grunto drėgmė)

Monolitinis
betonas
240 mm
200 mm
250 mm
150 mm

Surenkamų konstrukcijų
betonas
200 mm
100 mm
200 mm
100 mm

Panašūs reikalavimai taikomi ir Lietuvoje. Taip įrengtas nelaidus vandeniui
gelžbetoninis statinys dar vadinamas „balta vonia“ (11.6 pav.).
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11.6. pav. Nelaidaus vandeniui statinio statyba naudojant vandeniui nelaidų betoną ir tinkamai sandarinant
siūles (http://www.wabos.de/html/wub_detailkatalog_00.htm)
1– darbinės siūlės sandarinimo juosta; 2 – sandarinimo vamzdis; 3 – darbinės siūlės sandarinimo skarda
200/1,5 mm; 4 – deformacinės siūlės sandarinimo juosta; 5 –; 6 – PE plėvelės 2 sluoksniai, d > 0,3 mm; 7
– papildoma darbinės siūlės sandarinimo skarda; 8 – sandarinimo juostų sujungimas; 9 – sienoje montuojamo
vamzdžio sandarinimas; 10 – sandarinimo vamzdžio ir skardos sujungimas; 11 – sandarinimo skardų sandūra;
12 – trapecinis skardos profilis siūlėje
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12. ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIOS MEDŽIAGOS
Tai medžiagos, naudojamos pastatų atitvarų (sienų, perdangų, stogo, grindų ant grunto ir kt.), įrengimų (šaldytuvų, katilų, kt.), vamzdynų šilumos izoliacijai. Svarbiausi šilumą
izoliuojančių medžiagų požymiai yra mažas tankis – ρn ≤ 400 kg/m3 ir šilumos laidumas
λ ≤ 0,15 W/(m·K), didelis poringumas.
Šilumą izoliuojančių medžiagų naudojimas mažina pastatų šildymo energijos
sąnaudas. Kartu sprendžiamos aplinkosaugos problemos – sumažėja CO2, SO2, NO2 ir
kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių deginant kurą, išmetimai į atmosferą,
rūgščių lietų tikimybė. Europoje degant kurui katilinėse, šildančiose pastatus, kasmet
išmetama 3 mlrd. t, Vokietijoje 0,5 mlrd. t CO2. Papildomai apšiltinus pastatų atitvaras
5 cm sluoksniu, per 50 m. CO2 išmetimas sumažėtų 0,5 t/m2 atitvaros. Be to, 1 m3 šiluminės
izoliacijos sutaupo per metus 1,4–1,6 t sąlyginio kuro, kuriuo laikoma nafta (1 t naftos
išskiria 107 kcal = 10 Gcal = 41,868 GJ degimo šilumą). Renkantis apšiltinimo medžiagą,
reikia kreipti dėmesį ne tik į kainą, bet ir į šilumos laidumą – kuo žemesnė šilumos laidumo klasė, tuo medžiaga geriau izoliuoja šilumą.
Europos Sąjungoje pastatams apšildyti sunaudojama 40 % visos energijos ir gerokai
lenkia transporto bei pramonės energijos sąnaudas. Pastatams pritaikius energinio efektyvumo gerinimo priemones, būtų galima sutaupyti 270 mlrd. eurų per metus. Naudojant
šilumą izoliuojančias medžiagas užtikrinamas vienas iš esminių statinio reikalavimų –
energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.
Šilumą izoliuojančios medžiagos klasifikuojamos pagal įvairius požymius. Pagal
formą:
– vienetinės (plokštės, blokai, plytos, cilindrai, segmentai);
– ritininės (dembliai);
– biriosios (celiuliozinė, mineralinė vatos, keramzitas, pūstas perlitas);
– virvelinės (pynės, virvės ir kt.);
– užpiltinės (įgaunančios užpildomos ertmės formą – putų poliuretanas, aminoplastas).
Pagal panaudotas žaliavas:
– neorganinės (organinė dalis ne didesnė kaip 10 %);
– organinės (neorganinė dalis ne didesnė kaip 10 %);
– mišriosios.
Pagal degumą:
– nedegiosios (mineralinė vata, perlitas, keramzitas, mažo tankio akytieji betonai);
– mažai degiosios (polistireninis putplastis su degimą slopinančiais priedais, presuoti šiaudai ir kt.);
– degiosios (polistireninis putplastis, kitos organinės medžiagos be degimą
slopinančių priedų).
Pagal spūdumą spaudžiant 2 kPa (200 kg/m2) slėgiu:
– minkštosios (susispaudžia daugiau kaip 30 %);
– pusiau standžios (susispaudžia nuo 6 iki 30 %);
– standžiosios (susispaudžia ne daugiau kaip 6 %).
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12.1. Neorganinės šilumą izoliuojančios medžiagos
Joms priklauso mineralinė vata, perlitas, keramzitas, mažo tankio akytieji betonai,
putintas stiklas. Visos šios medžiagos yra nedegios.
Mineralinė (akmens, stiklo) vata – populiariausia šilumą izoliuojanti medžiaga,
daugelyje šalių užimanti 60–80 % šių medžiagų rinkos. Pramoniniu būdu pradėta gaminti
JAV 1870 m., Lietuvoje – 1957 m. Akmens vata gaminama iš uolienų (bazalto, dolomito
ir kt.), kurios yra lydomos 1400–1500 °C temperatūroje. Gauta taki masė greitaeigėmis
(5000–7000 aps/min.) centrifugomis paverčiama plonais 2–7 μm storio 2–40 mm ilgio plaušeliais, kurie supurškiami rišiklio aerozoliu, nusodinami ant specialių įrenginių
ir suspaudžiami iki reikiamo tankio. Gautas kilimas pakaitinamas, kad rišiklis greičiau
sukietėtų, po to jis pjaustomas į reikiamo dydžio plokštes ir pakuojamas. Lietuvoje gaminamos „Paroc“ akmens vatos tankis yra nuo 26 iki 230 kg/m3, deklaruojamas šilumos
laidumo koeficientas λ dec = 0,034-0,045 W/(m · K), pagal degumą atitinką aukščiausią
A1 klasę, mažai įgeria vandens (≤ 3 kg/m2 plokštės), pasižymi dideliu oro laidumu
15–130 m3/m·s·Pa. Dažniausiai gaminama plokščių pavidalu, kurių storis 20–200 mm.
Stiklo vata gaminama iš panašių kaip ir stiklas medžiagų, tačiau kvarcinio smėlio
grynumas gali būti mažesnis. Pagal savybes artima akmens vatai, tačiau pasižymi žemesne
degumo klase (A2). Gaminama ne tik plokščių, bet ir į ritinius vyniojamų demblių formos.
Minkšta mineralinė vata skirta šilumos ir garso izoliacijai konstrukcijose, kur izoliacija
neveikiama apkrovų: sienose, grindyse, šlaitiniuose stoguose, pertvarose. Standžios vėjo
poveikiui atsparios plokštės skirtos vėjo ir šalčio tilteliams ventiliuojamose sienų, stogų
konstrukcijose izoliuoti. Kietos apkrovą laikančios plokštės naudojamos plokščiųjų stogų,
tinkuojamų fasadų, betonuojamų grindų šilumai ir garsui izoliuoti.
Keramzitas – tai degto molio porėtą struktūrą bei tvirtą lukštą turinčiomis įvairaus
dydžio granulės, gaunamos išdegus paruoštą žaliavą 1150 °C temperatūroje. Degimo metu
išpūstų granulių poros sudaro apie 75 % tūrio. Didelė dalis šių porų yra uždaros, todėl
keramzitas yra mažai įgerianti, atspari drėgmei bei šalčiui medžiaga. Ventiliuojamas 1020 mm frakcijos keramzito sluoksnio drėgnis wm ≈ 0,5 %. Jei šis sluoksnis yra grunte
ir neventiliuojamas – jo wm ≈ 6 %, o užkasus jį gruntinių vandenų lygyje – wm ≤ 30 %.
Keramzitas laidus garui, nesugeria vandens, yra cheminei aplinkai atspari medžiaga. Dėl
minėtų savybių jis tinka ne tik pamatams apšiltinti, bet ir drenavimo sistemos įrengti, grunto slėgio į pamatą sumažinti, taip pat grindims ant grunto montuoti. Keramzito granulės yra
surūšiuojamos pagal grūdelių skersmenį. Frakcijų dydžiai lemia keramzito tankį, taip pat
jų atsparumą mechaniniam poveikiui bei termines savybes. Smulkaus 2–4 mm frakcijos
keramzito piltinis tankis 400–600 kg/m³, jo stipris gniuždant siekia 3 MPa. Toks keramzitas
tinka „plaukiojančio“ tipo grindims įrengti ir gali būti pilamas plonu 5 cm sluoksniu. Šių
grindų montavimas yra spartesnis, lyginant su liejimu, be to, išvengiama šlapių procesų,
kurie nepageidautini esant neigiamai temperatūrai. 10–20 mm frakcijos keramzito piltinis
tankis yra apie 250–300 kg/m³, o jo šiluminio laidumo koeficientas λdec ≈ 0,09 (W/m · K).
Dėl didelės šiluminės inercijos keramzitu apšiltintos patalpos ne taip greitai reaguoja į
temperatūrinius pokyčius viduje ar išorėje. Kaip ir daugelis termoizoliacinių medžiagų,
keramzitas gerai absorbuoja garsą. Be jau minėtų panaudojimo galimybių, keramzitas
tinka plokščių arba mažo nuolydžio stogų nuolydį formuojančiam sluoksniui. Šio užpildo
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byrėjimo kampas yra 33–37°, jis yra apie penkis kartus lengvesnis už panašiai paskirčiai
naudojamą žvyrą ar smėlį. Lietuvoje keramzitą gamina AB „Palemono keramika“, tačiau
jis yra didelio piltinio tankio ρp = 400–800 kg/m3. Lengvesnis ir labiau šilumos izoliacijai
tinkamas keramzitas importuojamas iš Estijos.
Anksčiau daug keramzito buvo naudojama apšiltinant pastogės perdangas, sutapdintus stogus, užpildant sienose esančius tarpus, statant monolitinio gelžbetonio gyvenamuosius namus. Pastaruoju metu keramzitas naudojamas kaip lengvas užpildas gaminant stambiaporius mažo tankio blokelius sienoms, pertvaroms, perdangoms, sąramoms, kaminams,
židiniams, pamatams, grindims ant grunto, šiluminėms trasoms ir vamzdynams izoliuoti.
Smulkios frakcijos keramzito smėlis naudojamas gaminant „šiltus” mūrijimo mišinius.
Neorganinėms šilumą izoliuojančioms medžiagoms taip pat priskiriamas pūstas perlitas, akytas stiklas, pūstas vermikulitas, asbesto plaušas ir gaminiai iš jo, mažo tankio
akytasis betonas (dujų silikatas), akmens anglies šlakas.
Perlitas gaunamas termiškai apdorojant (kaitinant 850–1250 °C temperatūroje) vulkanines stiklo struktūros uolienas, kuriose yra iki 6 % surištojo vandens. Garuojant vandeniui susidaro akytos baltos, pilkos spalvos iki 20 mm dydžio perlito granulės. Perlito
smėlio (0–5 mm frakcija) piltinis tankis 80–300 kg/m3, skaldos (5–20 mm frakcija) – 300–
600 kg/m3. Pasižymi dideliu higroskopiškumu, vandens įgeriamumu (pagal tūrį wv ≈ 60 %,
pagal masę wm = 800–900 %), todėl prieš naudojant supilamas į polietileninius maišus.
Sauso perlito smėlio šilumos laidumo koeficientas λdec ≈ 0,055 W/(m · K). Lietuvoje perlito gamyba ir naudojimas nutrūko išplėtus efektyvesnių šilumą izoliuojančių medžiagų
akmens vatos, polistireninio putplasčio gamybą.
Pūstas vermikulitas gaunamas degant 850–880 °C temperatūroje smulkintą vermikulito mineralą. Garuojant vandeniui jis išsiplečia apie 15 kartų. Pūsto vermikulito piltinis
tankis 80–200 kg/m3, λdec = 0,056–0,07 W/(m · K). Sujungus vermikulito granules rišikliais
(skystuoju stiklu, bentonitiniu moliu, cemento tešla), gaunamos, plokštės, segmentai, naudojami aukštos temperatūros paviršiams izoliuoti. Lietuvoje vermikulitas negaminamas.
Akytas (putų) stiklas gaminamas lydant utilizuojamo stiklo ir dujas išskiriančių
priedų (kreidos, anglies) masę. Išsiskiriantys dujų burbuliukai sudaro akytą, uždaraporę
stiklo struktūrą. Akyto stiklo tankis 200–300 kg/m3, stipris gniuždant 0,5–3 N/mm2, jis
pasižymi labai mažu vandens įgeriamumu, dideliu atsparumu šalčiui. Akytas stiklas naudojamas plokščių, skaldos pavidalu pramonės įrenginiams izoliuoti. Lietuvoje ši medžiaga
negaminama.
Asbesto pluoštas šilumai izoliuoti naudojamas popieriaus, šniūro, audinio, plokščių
pavidalu. Šios medžiagos pasižymi dideliu atsparumu karščiui, jų tankis 60–100 kg/m3,
λdec = 0,1–0,15 W/(m · K). Šilumą izoliuojančios medžiagos asbesto pluošto pagrindu ilgą
laiką buvo plačiai naudojamos katilams, džiovykloms izoliuoti. Nuo 2001 m. Lietuvoje
buvo uždraustas asbesto naudojimas, nes nustatyta, kad šios medžiagos plaušas, patekęs į
plaučius, sukelia asbestozę.
Mažo tankio (≤ 400 kg/m3) akytas betonas (dujų silikatas) blokų pavidalu ilgą laiką
buvo naudojamas plokščiųjų stogų šilumos izoliacijai. Jo šilumos laidumo koeficientas –
λdec = 0,1–0,15 W/(m·K). Pastaruoju metu šiam tikslui naudojamos efektyvesnės medžiagos, o akytas betonas kaip konstrukcinė ir šilumą izoliuojanti medžiaga įvairių blokelių
pavidalu naudojama sienų, pertvarų mūrijimui, surenkamoms monolitinėms perdangoms.
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Mažo efektyvumo šilumą izoliuojanti medžiaga – akmens anglies šlakas – anksčiau
buvo naudojama garažų, kitų ūkinių pastatų perdangoms, plokštiesiems stogams izoliuoti
bei kaip akytas užpildas šlakbetonio gamybai. Dabartiniu metu beveik nenaudojamas.

12.2. Organinės šilumą izoliuojančios medžiagos
Polistireninis putplastis – plačiausiai naudojama organinė šilumą izoliuojanti
medžiaga, užimanti 20–30 % rinkos. Tai standi, poringa medžiaga, pagaminta sulydant
išpūsto polistireno granules, kurių uždaros poros pripildytos oru.
Plėtriojo polistireno (EPS – expanded polistyren), kurį praėjusio amžiaus šeštajame
dešimtmetyje susintetino Vokietijos bendrovė BASF, pagrindinė sudėtinė dalis yra stirolas
C6H8. Polimerizacijos metu stirolo molekulės jungiasi viena su kita į grandines. Polimerizacijoje dalyvaujant pentanui C5H12, gaunama plėtriojo polistireno medžiaga. Ir stirolas,
ir pentanas yra angliavandeniliai. Gamybos metu įmaišomas degumą slopinantis priedas, dažniausiai tai heksabromciklododekanas (HBCD). Lietuvoje draudžiama naudoti
polistireninį putplastį be degumą slopinančių priedų.
Polistireniniam putplasčiui gaminti naudojamos plėtriojo polistireno granulės,
kurių skersmuo 0,2–3,0 mm. Gamybos ciklą sudaro trys fazės: pradinis išpūtimas, tarpinis išlaikymas ir galutinis išpūtimas. Pradinio išpūtimo fazėje granulės veikiamos 90 °C
temperatūros garu. Tuomet granulių sienelės suminkštėja, jose esantis pentanas užverda
ir jo garų bei iš dalies įsisikverbiančio vandens garo dėka granulės išsiplečia 20–50
kartų, virsdamos tuščiavidurėmis uždaromis dalelėmis. Tarpiniam išlaikymui išpūstos
granulės supilamos į specialias talpas, čia iš granulių pasišalina dalis plėtiklio (pentano),
kurį pakeičia oras, ir drėgmė. Taip granulės tampa mechaniškai stabilesnės. Galutiniam
išpūtimui išlaikytos išpūstosios granulės beriamos į blokų formą, kur veikiamos karšto
garo dar labiau išsipučia ir susilydo į vienalytį polistireninio putplasčio bloką. Jam atvėsus
ir stabilizavusis matmenims, blokas supjaustomas į įvairaus storio plokštes.
Polistireninį putplastį sudaro iki 98 % oro ir ne mažiau kaip 2 % polistireno. Oras yra
uždarose 0,2–0,5 mm skersmens akelėse, kurių sienelių storis siekia 0,001 mm. Nejudantis
oras yra blogas šilumos laidininkas, todėl polistireniniis putplastis pasižymi mažu šilumos
laidumu – λdec = 0,030–0,045 W/(m · K) ir tankiu – ρn = 13–35 kg/m3. Kuo mažesnis tankis,
tuo didesnis šilumos laidumas, nes stambiose porose dalis šilumos pernešama dėl konvekcijos.
Pagal gniuždomąjį stiprį kPa, kai gaminys deformuojamas 10 %, polistireninis putplastis skirstomas į šiuos tipus EPS 30, EPS 50, EPS 70 ir t.t. iki EPS 500. Lietuvoje gaminamo polistireninio putplasčio tipų paskirtis ir savybės (12.1 lentelė):
– EPS 50 – pastatų tarpsluoksniams apšiltinti;
– EPS 70 – grindims su ribota apkrova;
– EPS 70 – fasadinis – pastatų sienoms iš išorės apšiltinti;
– EPS 80 – šildomoms grindims;
– EPS 100 – plokštiesiems stogams, šaldymo kameroms;
– EPS 150, EPS 200 – keliams, pramoninių objektų grindims.
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12.1 lentelė. Polistireninio putplasčio savybės

Rodiklis
Stipris gniuždant, kai
gaminys deformuojamas 10 %, ne mažesnis
kaip
Tankis, ne mažesnis
kaip
Deklaruojamas šilumos
laidumo koeficientas

EPS gaminių klasė ir markė
EPS
EPS
EPS
EPS
65
80
100
150
M15
M17
M20
M25

Matavimo
vnt.

EPS
50
M12

kPa

50

65

50

100

150

200

kg/m3

12

15

17

20

25

30

W/(m·K)

0,045

0,042

0,039

0,039

0,036

0,033

EPS
200
M30

λdec
Polistireninis putplastis yra degus. Veikiamas aukštesnės kaip 100 °C temperatūros jis
ima minkštėti, trauktis ir galiausiai lydytis. Bandymai rodo, kad polistireninio putplasčio
su degumą slopinančiais priedais užsidegimo temperatūra yra 374 °C, jis priskiriamas E
degumo klasei. Degdamas išskiria mažai nuodingų medžiagų (kelis kartus mažiau negu
degant spygliuočių medienai), netirpus vandenyje. Polistireninis putplastis yra pakankamai atsparus daugelio cheminių medžiagų poveikiui, temperatūrinio plėtimosi koeficientas – (5–7) · 10–5 K–1.
Gaminami ir vis plačiau naudojami specialios formos tuščiaviduriai, tarpusavyje
standžiai sujungiami, statybos metu strypynais armuojami ir pripildomi betono mišinio
polistireninio putplasčio blokeliai – liktiniai klojiniai. Polistireninio putplasčio liktinių
klojinių (blokelių) nomenklatūrą sudaro trys gaminiai – pagrindinis sienos blokelis SAM1, sąraminis blokelis SAM-2 ir blokelis - užsklanda SAM-3 (12.1 pav.) Užsklanda naudojama kampiniams ir angokraščių blokeliams sandarinti, ji įkišama į pagrindinio blokelio
galą.

12.1 pav. Polistireninio putplasčio blokeliai sienoms (http://www.sam-uab.lt/)
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Pradėtas gaminti pilkasis polistireninis putplastis su grafito priedais – neoporas, kuris
pasižymi apie 20 % mažesniu šilumos laidumu nei baltasis. Pvz., EPS 70–0,039 W/(m · K),
EPS 70 iš neoporo (pilkojo) – 0,032 W/(m · K).
Ypač didelių apkrovų veikiamoms konstrukcijoms šiltinti naudojamas ekstrudinis
polistireninis putplastis (XPS). Tai šilumos izoliacijos medžiaga, skirta pamatams, rūsio
sienoms, cokoliui, grindims ant grunto, plokštiems stogams, terasoms, ledo arenoms,
šaldymo kameroms izoliuoti, kelių ir žemės darbuose apsaugai nuo įšalo. XPS pasižymi
labai mažu vandens įgeriamumu (0,13–0,07 % per 24 val.), šilumos laidumu (sauso
0,029–0,041 W/(m·K)), jo tankis – 25–45 kg/m3, stipris gniuždant esant 10 % deformacijai
– 300–700 kPa, priskiriamas sunkiai degioms medžiagoms. Lietuvoje platinamas STYROFOAM, STYRODUR.
Putų poliuretanas (PPU) – šilumą izoliuojanti medžiaga, kuri iš skystos būsenos
iki putplasčio iki 50 kartų išsiplečia ir taip užpildo ertmes. Jo šilumos laidumo koeficientas – 0,021–0,024 W/(m·K), tankis – apie 45 kg/m3. Gaminamas iš poliolio ir izocionato. Ši medžiaga naudojama sandarinant plyšius tarp langų, durų staktų bei sienų,
termoizoliacinių sluoksninių (12.2 pav.) ir apdailos plokštėms, skirtoms pastatų išorės
sienų, stogų šiluminei izoliacijai ir apdailai, gaminti. Uždaro poringumo PPU naudojamas
gamybinių–techninių įrenginių termoizoliacijai, o taip pat tuščioms ertmėms užpildyti laivuose, valtyse, pantonuose, plūduruose.

12.2 pav. Sluoksninė plokštė, užpildyta PPU http://www.balex.eu/litwa/

Sienų oro tarpui užpildyti naudojamos termoputos dar vadinamos aminoplasto putomis. Lietuvoje jos vadinamos patentuotu pavadinimu „Mipora“. Tai lengva, efektyvi
užpiltinė šilumą izoliuojanti medžiaga, jos tankis – iki 13 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas – 0,033 W/(m · K).
Celiuliozinė vata (ekovata). Tai biri šilumą izoliuojanti medžiaga, gaminama iš
sumaltos makulatūros pridedant nelakių organinių medžiagų – borokso bei boro rūgšties,
kurios nekelia pavojaus žmogaus sveikatai. Pasaulyje ji naudojama nuo 1893 m., Lietuvoje gaminama ir naudojama nuo 1997 m. Vokietijoje ji vadinama „Izoflok“, Suomijoje
– „Ekovila“, o Lietuvoje – ekovata. Boro junginiai apsaugo ekovatą ir su ja besiliečiančias
konstrukcijas nuo puvimo ir grybelinių ligų. Ekovatoje nesiveisia vabzdžiai ir graužikai.
Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas λdec = 0,041 W/(m · K). Priskiriama sunkiai degių medžiagų (B) grupei, todėl ji saugo medines ir metalines konstrukcijas nuo
aukštų temperatūrų ir tiesioginio ugnies poveikio. Šią sąvybę suteikia į ekovatos sudėtį
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įterptos borakso druskos, kurios įkaitusios išskiria kristalizacinę drėgmę ir pristabdo deguonies patekimą ir gaisro vietą, tuo stabdydamos ugnies plitimą ir vėsindamos izoliacijos sluoksnį. Dėl boro junginių ekovata nedega ir nesilydo, tik lėtai rusena. Gaisro metu
neišskiria nuodingų dujų. Kadangi ekovatos pagrindas – perdirbta mediena (popierius), ją
naudojant dažniausiai nereikalinga garo izoliacija. Naudojama sausa (užpildomi sienose
esantys oro tarpai, pilama ant pastogės perdangų, į pogrindžius, kitur, kur neveikia apkrovos), šlapia (specialiais prietaisais sudrėkinta vata išpurškiama tarp karkaso elementų,
stogų konstrukcijų), sumaišyta su vandenyje tirpiais klijais (išpurškiama ant pastatų lubų,
neapšiltinų, pvz., skardinių, stogų).
Ekologinėms šilumą izoliuojančioms medžiagoms priskiriamos žemės ūkio kultūrų,
medienos perdirbimo atliekos (šiaudai, spaliai, pjuvenos, drožlės), durpės, avių vilna,
celiuliozinė vata, medienos plaušo plokštės, kamštinės medžiagos. Jų šilumos laidumo
koeficientas 0,04–0,13 W/(m · K).
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13. LAKAI IR DAŽAI
Lakai ir dažai – vienos iš seniausių ir plačiausiai naudojamų apdailos medžiagų. Tai
gamtinės arba dirbtinės klampiai skysto būvio medžiagos, plonu sluoksniu padengiančios
statybines konstrukcijas, detales. Jos sudaro plėvelę, kuri saugo konstrukcijas nuo nepalankaus aplinkos poveikio ir korozijos, pagerina patalpų sanitarines-higienines sąlygas,
suteikia architektūrinį-meninį apiforminimą.
Lakų ir dažų sistemos skirstomos į pagrindines ir pagalbines. Pagrindinei sistemai
priskiriami dažai, lakai, emaliai, pagalbinei – glaistai, gruntai, naudojami paviršiams
paruošti, tirpikliai, skiedikliai ir kitos medžiagos.
Dažai ir lakai pagal plėvelę sudarančias medžiagas skirstomi į aliejinius, gliftalinius,
epoksidinius, kalkinius, silikatinius; pagal skystosios fazės tipą – į vandeninius ir bevandenius; pagal atsparumą – į atsparius cheminiam, aukštų temperatūrų poveikiams, elektroizoliacinius.
Dažai. Pagrindiniai jų komponentai yra rišikliai ir pigmentai. Taip pat jų sudėtyje gali
būti tirpikliai, užpildai, skiedikliai, priedai.
Vandeninių dažų plėvelę sudarantys rišikliai: mineralinės rišamosios medžiagos
(kalkės, cementas, skystasis stiklas), klijai (gyvulinės ir augalinės kilmės), sintetiniai polimerai. Bevandenių dažų rišikliai yra aliejai ir sintetiniai, netirpūs vandenyje polimerai.
Vandeninių dažų rišiklių apibūdinimas. Portlandcementis turi būti birus, be sušokusių
gabalėlių. Geriausiai tinka baltas portlandcementis. Statybinės kalkės naudojamos ne tik
kaip rišiklis, bet ir kaip baltas pigmentas. Kalkiniams dažams gaminti naudojamos didelio
aktyvumo šviežiai gesintos kalkės. Natrio ir kalio skystasis stiklas dažniausiai naudojami
gaminant fasadų apdailai skirtus silikatinius dažus, kurie sudaro vandeniui atsparias dangas. Klijai, kaip vandeninių dažų rišiklis yra gyvulinės ir augalinės kilmės. Gyvulinės
kilmės klijai – tai kaulų klijai, gaminami iš nuriebalintų kaulų. Kazeino klijai – tai milteliai, susidarantys iš kazeino (pieno perdirbimo produktų), gesintų kalkių ir mineralinių
druskų mišinio, sumaišomi su vandeniu santykiu 1 : 2. Su šiais rišikliais naudojami pigmentai turi būti atsparūs šarmams. Augaliniai klijai gaunami užvirinant vandenyje krakmolą,
dekstriną, rečiau miltus. Sintetiniai klijai – tai natrio karboksilmetilceliuliozė (KMC) ir
metilceliuliozė, gaunamos vandenyje ištirpinant dirbtines dervas. Šie klijai naudojami ne
tik kaip dažų rišikliai, bet ir tapetams klijuoti.
Aliejinių dažų rišiklis – alyva (aliejus) – tai klampus riebus skystis, kuriuo padengus
paviršių džiūvimo metu susidaro elastinga plėvelė. Alyvos skirstomos į natūralias, pusiau
sintetines ir sintetines. Natūralios alyvos gaunamos termiškai (150–300 °C temperatūroje)
apdorojus augalinius aliejus (dažniausiai linų sėmenų, kanapių sėklų). Kietėjimui pagreitinti įmaišoma 2–4 % mangano arba kobalto riebalų rūgščių druskų. Natūralūs aliejai
sudaro stiprias, ilgaamžes plėveles, todėl aliejiniai dažai naudojami metalinėms konstrukcijoms, medinių langų rėmams, durims ir kt. elementams pastatų viduje ir išorėje dažyti.
Pusiau sintetiniai aliejai gaunami skiedžiant termiškai apdorotus ir polimerizuotus aliejus
organiniais skiedikliais, dažniausiai vaitspiritu. Jų pagrindu gauti dažai naudojami viduje
ir išorėje esančių konstrukcijoms dažyti. Sintetiniai aliejai gaunami termiškai ar chemiškai
apdorojant polimerus ir šiek tiek įmaišant augalinių aliejų. Jų spalva tamsi. Sudaro nelabai
atsparią atmosferos veiksnių poveikiui plėvelę, todėl naudojami pastatų viduje esantiems
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paviršiams dažyti. Kietėjant aliejiniams dažams dažniausiai vyksta oksidacinės polimerizacijos procesas. Tai trunka 12–24 val.
Rišiklių bei lakų, dažų kokybė vertinama pagal klampumą, spalvą, skaidrumą,
sukietėjimo laiką, sukibimo su dengiamais paviršiais (adhezijos) stiprį, kietumą, lankstumą,
galimybę šlifuoti, poliruoti.
Pigmentai (dažikliai) – labai smulkūs, spalvoti, vandenyje, organiniuose skiedikliuose netirpūs, bet gerai su jais susimaišantys milteliai. Būna mineraliniai ir organiniai,
natūralūs ir dirbtiniai. Pigmentų kokybė vertinama pagal dengiamumą (kiekį g, reikalingą
padengti 1 m2 paviršiaus) ir dažomumą (minimalų kiekį, reikalingą baltų dažų spalvos
tonui pakeisti). Kaip baltos spalvos pigmentai naudojami kreida, cinko, titano baltalai, juodos spalvos – mangano peroksidas, suodžiai, pilkos spalvos – grafitas, raudonos spalvos –
geležies surikas, geltonos spalvos – ochra, žalios – chromo oksidas, mėlynos spalvos –
ultramarinas ir kt.
Skiedikliai – tai tirpiklio mišinys, užtikrinantis optimalų rišiklio tirpinimą ir
praskiedimą iki tam tikro panaudojimui tinkamo klampio.
Užpildai – tai didelio dispersiškumo mineraliniai milteliai (kaolinas, talkas, dulkiškas
kvarcas, žėrutis ir kt.), naudojami norint sumažinti brangių pigmentų kiekį, padidinti
dažytų paviršių stiprį, atsparumą rūgštims, ugniai ir kitais tikslais.
Gaminant dažus kartais naudojami specialūs priedai, mažinantys putojimą, didinantys atsparumą ugniai, fungicidinės medžiagos, saugančios nuo pelėsių ir grybelių.
Pagalbinės medžiagos
Dažomiems tinkuotiems bei kitokiems paviršių išlyginti naudojami gipsiniai, klijiniai, aliejiniai, lakiniai, polimeriniai ir kt. glaistai. Visus glaistus sudaro trys pagrindinės
sudedamosios dalys: mikroužpildas (smėlis, kalkakmenio, gipso, kreidos, marmuro milteliai ir kitos natūralios maltos ar smulkintos medžiagos, sudarančios 75–95% glaisto
sudėties), rišamoji medžiaga (tai organiniai, polimeriniai, latekso, akrilo klijai, cementas,
bevandenis gipsas ir kitos medžiagos, kurios sukabina užpildo daleles vieną su kita ir kurių
dedama 5–25 %), cheminiai priedai (cheminės medžiagos, gerinančios tam tikras glaisto
savybes, pavyzdžiui, apdirbimą, elastingumą ir t.t., kurių dedama mažiau kaip 1 %). Klijinis glaistas – tai 15 % koncentracijos vandeninis klijų tirpalo, nedidelio kiekio aliejaus
ir kreidos miltelių ar kitų mikroužpildų mišinys. Aliejinis glaistas gaunamas sumaišius
aliejų, sikatyvą, terpentiną ir kreidos miltelius. Lakiniai glaistai susideda iš lako, skiediklio
ir kreidos miltelių, kartais ir pigmentų. Polimeriniai glaistai, kurių rišančioji medžiaga
– polimeriniai klijai, naudojami dažniausiai. Jie elastingi, plastiški ir lengvai šlifuojami,
tinka sausų patalpų paviršiams, tinkuotiems cementiniais, kalkiniais, gipsiniais skiediniais
(tinkais), glaistyti bei glaistytoms ar dažytoms vandens pagrindo dažais sienoms pataisyti,
gipskartonio plokštėms glaistyti. Gipsiniai glaistai greitai stingsta, juos maišant reikia labai tiksliai dozuoti vandenį ir užmaišyti tiek, kad būtų galima suvartoti per pusvalandį.
Drėgnų patalpų paviršiams glaistyti tinkamiausi cementiniai glaistai. Jie būna pilki ir balti.
Visi cementiniai ir gipsiniai glaistai pakuojami į popierinius maišus. Sausi polimeriniai bei
organiniai glaistai gali būti popieriniuose maišuose, o jau sumaišyti su vandeniu „šlapi”
– polietileno maišeliuose bei kibirėliuose.
Gruntai naudojami silpniems paviršiams sutvirtinti, dažų sukibimui su pagrindu pagerinti. Dažniausiai tai praskiesto rišiklio, mineralinių miltelių ir nedidelio kiekio pigmentų
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ar be jų mišinys. Gruntas ir dažai turi būti tokio paties pagrindo. Pvz., akriliniams vandens
dispersiniams dažams geriausiai tinka akriliniai vandeniu skiedžiami gruntai.
Dažai, lakai ir jų naudojimo ypatumai
Vandeniniams kalkiniams, cementiniams dažams gaminti naudojamos vandens
ir kalkių, vandens ir cemento suspensijos (suspensija – medžiagų, iš kurių viena kieta
susmulkinta iki smulkiausių dalelyčių ir paskirstyta kitoje (skystyje), mišinys), atsparūs
šarmams pigmentai, NaCl ar CaCl2 druskų priedai, lėtinantys vandens garavimą ir sudarantys geresnes kietėjimo dėl karbonizacijos sąlygas. Kalkiniai dažai (kalkių pienas) naudojami akyto paviršiaus luboms, vidinėms bei išorinėms sienoms (medinėms, mūrinėms,
tinkuotoms, molinėms) dažyti, vaismedžių kamienams baltinti, dezinfekcijai. Padidina
medinių konstrukcijų atsparumą ugniai. Siekiant, kad kalkių dažai geriau prikibtų prie
dažomų paviršių ir kad dažyti paviršiai mažiau arba visiškai neteptų, ilgiau laikytų,
įmaišoma cemento, vandeniu skiedžiamų klijų arba dalis vandens, naudojamo kalkių tešlai
skiesti, pakeičiama nugriebtu karvių pienu. Cementinių dažų kokybė pagerinama įmaišant
hidratinių kalkių (15 %), kietėjimo greitiklio – CaCl2 (2–4 %) ir hidrofilinių priedų (1 %).
Naudojami mūriniams, betoniniams, tinkuotiems ir kitokiems akytiems išoriniams ir vidiniams paviršiams dažyti.
Fasadams dažyti skirti dažai turi praleisti iš patalpų per sienas išeinančią drėgmę. Tokius reikalavimus atitinka akriliniai, silikatiniai, silikoniniai dažai. Jie pasižymi tokiomis
savybėmis:
Akriliniai
Silikatiniai

Garų
pralaidumas
geras
labai geras

Atsparumas drėgmei
ir purvui
labai didelis
didelis

Spalvos
išlaikymas
vidutinis
geras

Silikono dervų

labai geras

labai didelis

geras

Fasado dažai

Ilgaamžiškumas
vidutinis
didelis
labai didelis

Lakai – tai dervų, bitumų ir kitų plėvelę sudarančių medžiagų bei lakių tirpiklių tirpalai, kuriais padengus paviršius plonu sluoksniu gaunamos kietos plėvelinės dangos.
Plėveles sudarančios medžiagos – tai sintetinės ir gamtinės dervos, bitumai, nitroceliuliozė.
Kaip skiedikliai naudojama lakinis benzinas, terpentinas, įvairūs spiritai, eteriai ir kt. Pagal dervos rūšį aliejiniai lakai skirstomi į gliftalinius, perchlorvinilinius, polivinilchloridinius ir kt.
Emaliniai dažai. Gaunami ištrinant pigmentus įvairiuose lakuose. Pagal rišiklio tipą
emaliniai dažai būna aliejiniai (su aliejiniais lakais), nitroemalės, gliftaliniai, perchlorviniliniai, polivinilchloridiniai, pentaftaliniai ir kt.
Dažų naudojimas hidroizoliacijai ir antikorozinėms dangoms
Statinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojami dažai, lakai, pagaminti bitumo,
epoksidinių, fenolio formaldehidinių, silikono dervų pagrindu. Jie dažniausiai dengiami purškimo būdu. Bituminiai dažai naudojami betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų
hidroizoliacijai, metalų apsaugai nuo korozijos. Geriausias gruntas tokiems dažams –
30–50 % koncentracijos bitumo ir benzino tirpalas.
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Bitumo lakai gaunami bitumą skiedžiant lakiniais organiniais skiedikliais – vaitspiritu, terpentinu ir kt., kurių dedama 40–60 %. Jų atsparumas ir ilgaamžiškumas padidinamas
aliejų, polimerų priedais.
Epoksidiniai dažai ir lakai pasižymi geromis mechaninėmis ir fizkinėmis savybėmis,
tinka naudoti hidrotechninių statinių cheminei apsaugai. Gali būti naudojami mišiniuose
su bitumu, etilenu ir kt. Polichlorviniliniai dažai pasižymi ilgaamžiškumu (10–12 m.), atsparumu silpnoms rūgštims, šarmams, druskų tirpalams. Chlorkaučiukiniai dažai gaunami
iš chloruoto kaučiuko tirpalo, plastiklių ir pigmentų. Gerai apsaugo konstrukcijas jūros
vandenyje.
Pastaraisiais metais dažų ir lakų įvairovė yra labai didelė, jie tampa vis sudėtingesnės
sudėties (gaminant naudojama net iki 20 įvairių komponentų), pasižymi labai įvairiomis
savybėmis, todėl gali būti tiksliai parenkami konkrečioms sritims.
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