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PRATARMĖ
Hidrotechnikos inžinerijos bakalaurams dažnai tenka dirbti
įmonėse, kurių veikloje hidrotechniniai ir statybos darbai sudaro
nemažą dalį. Studentai, atlikdami statybinių medžiagų laboratorinius
darbus, susipažįsta su kai kurių statybinių medžiagų, plačiau naudojamų
hidrotechninėje statyboje, fizikinių ir mechaninių savybių nustatymo
metodais, kokybės įvertinimu. Laboratoriniai darbai įtvirtina studentų
teorines žinias, suteikia tam tikrų praktinių tyrimo įgūdžių.
Pateiktų laboratorinių darbų aprašymai sudaryti pagal Statybinių
medžiagų ir pastatų projektavimo, Geotechnikos ir statybos pagrindų
programas. Jais gali naudotis ne tik hidrotechnikos inžinerijos, bet ir kitų
inžinerinių specialybių studentai, studijuojantys Statybos pagrindus.
Prieš kiekvieną laboratorinį darbą būtina susipažinti su jo teorine dalimi ir darbo eiga. Darbai įforminami A4 formato lapuose.
Būtina parašyti darbo tikslą, teorinės dalies santrauką, nurodyti darbo
priemones, nubraižyti prietaisų schemas, rezultatų lenteles. Tai atliekama iš anksto.
Darbo metu užrašomi bandymų rezultatai, atliekami reikiami
skaičiavimai, nubraižomi grafikai bei pateikiami paaiškinimai ir išvados.
Skaičiavimai atliekami trijų reikšminių skaičių tikslumu (pvz.,2,76;
2,60), o jei skaitmuo prasideda vienetu – keturių (pvz.,11340; 11,34).
Baigus darbą sutvarkoma darbo vieta: nuvalomi stalai,
išplaunamos, nuvalomos nešvarios darbo priemonės. (Griežtai
draudžiama cementuotus indus plauti kriauklėse. Reikia plauti kibire).
Iš laboratorijos galima išeiti dėstytojui patikrinus gautus rezultatus,
pridavus darbo vietą ir naudotas priemones.
Laboratoriniai darbai apginami atsakius į pateiktus kontrolinius
klausimus. Atsakymai į juos sužinomi atliekant laboratorinius darbus.



1 DARBAS

MEDŽIAGŲ NATŪRALAUS, tikrojo
TANKIų ir poringumo NUSTATYMAS
A. Medžiagų natūralaus tankio nustatymas
Darbo tikslas – apibrėžti medžiagų natūralaus tankio (tankio)
terminą ir išnagrinėti tankio nustatymo metodus, kai naudojami taisyklingos ir netaisyklingos formos bandiniai.
Teorinė dalis. Natūralus tankis (tankis) – tai natūralios būsenos
(su poromis ir tuštymėmis) medžiagos masės ir jos tūrio santykis, arba
natūralios būsenos medžiagos tūrio vieneto masė:

,
čia

– natūralus tankis (g/cm3, kg/m3, t/m3);

1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1 kg/l = 1000 kg/m3 = 1 t/m3;
1 m3 = 1∙103 dm3 = 1∙106 cm3; 1 cm3 = 1∙10-3 dm3; 1 cm3 = 1∙10-6 m3
m – bandinio masė (g, kg, t);
V – bandinio su poromis ir tuštymėmis tūris (cm3, dm3, m3).
Tai svarbiausias visas medžiagas apibūdinantis rodiklis, nuo kurio priklauso stipris, šilumos laidumas, kitos savybės.
Akytų (poringų) medžiagų natūralus tankis priklauso nuo drėgnio:
pastarajam didėjant, tankis taip pat didėja. Dėl to gali būti nustatomas natūralaus drėgnio, įmirkytų ir išdžiovintų medžiagų tankis. Kuo
medžiaga akytesnė, tuo daugiau skiriasi šios reikšmės. Norint nustatyti netaisyklingos formos natūralaus drėgnio ar išdžiovintų medžiagų
tankį, bandiniai, prieš sveriant vandenyje, padengiami žinomo tankio
vandeniui nelaidžia medžiaga. Laboratoriniame darbe naudojamas
parafinas, kurio tankis ρ = 0,93 g/cm3. Nustatant akytų, bet vandenyje
įmirkytų bei absoliučiai tankių medžiagų tankį, parafinuoti nereikia.



Netaisyklingos formos medžiagos bandinių natūralaus
tankio nustatymas
Darbo priemonės: 0,01 g tikslumo svarstyklės, hidrostatinės
svarstyklės, indas su parafinu, elektrinė plytelė.
Darbo eiga
1. Bandinys išdžiovinamas 105–110ºC temperatūroje iki pastovios
masės ir pasveriamas (m).
2. Bandinys parafinuojamas ir pasveriamas (m2).
3. Apskaičiuojama parafino masė (m1 = m2 – m) ir tūris (V1 = m1 / 0,93).
4. Parafinuotas bandinys pasveriamas vandenyje (m3).
5. Apskaičiuojamas parafinuoto bandinio tūris
;
= 1 g/cm3).
(V2 = (m2 – m3)/
6. Apskaičiuojamas neparafinuoto bandinio tūris (V = V2 –V1).
) bei
7. Apskaičiuojamas bandinio natūralus tankis (
vidutinė jo reikšmė (imant gautų reikšmių aritmetinį vidurkį).
Netaisyklingos formos ............................... bandinių
natūralaus tankio nustatymas
Parametro pavadinimas

Žymėjimas

Bandinio masė g

m

Parafinuoto bandinio masė g
Parafino masė g
Parafino tūris cm3
Parafinuoto bandinio masė vandenyje g
Parafinuoto bandinio tūris cm3

m2
m1 = m2 – m
V1 = m1 / 0,93
m3

Bandinio tūris cm3

V2 = (m2 –m3)/
V = V2 – V1

Natūralus tankis g/cm3

Natūralaus tankio vidutinė reikšmė:
= ............../......= .......... g/cm3 =
3
= .......... kg/dm .............. kg/m3 = ......... t/m3.


1

.

Bandiniai
2
3

Taisyklingos formos medžiagos bandinių natūralaus
tankio nustatymas
Darbo priemonės: svarstyklės, slankmatis arba milimetrinė
liniuotė.
Darbo eiga
1. Nubraižomi (masteliu 1:2 arba 1:5, arba 1:10) duoti medžiagų
bandiniai, nurodant matmenis mm bei medžiagų pavadinimus.
2. Apskaičiuojami bandinių tūriai (V).
3. Bandiniai pasveriami. Taip gaunama jų masė (m).
4. Apskaičiuojamas bandinių natūralus tankis (ρn = m/V).
Taisyklingos formos medžiagų natūralaus tankio bandymo rezultatai
Parametro pavadinimas
Matmenys cm
Tūris cm3: prizmės,
cilindro,
vamzdžio,

Žymėjimas

Medžiagų pavadinimas

a, b, h, D, d
V=� a⋅b⋅h
V=� h⋅π⋅d2/4
V= h⋅π⋅(D2 – d2)/4

kitokios figūros
Masė g

m
g/cm3
kg/m3
t/m3

Natūralus tankis

B. Medžiagos tikrojo tankio ir poringumo nustatymas
Darbo tikslas – apibrėžti medžiagų tikrojo tankio ir poringumo
terminus ir žinoti jų nustatymo metodus.
Teorinė dalis. Tikrasis tankis (skeleto tankis, savitasis tankis)
– absoliučiai tankios medžiagos (medžiagos skeleto) masės santykis su
jos tūriu arba absoliučiai tankios medžiagos tūrio vieneto masė:

,
čia
– tikrasis tankis (g/cm3, kg/m3, t/m3);
m – bandinio masė (g, kg, t);


Va – bandinio be porų ir tuštymių tūris (cm3, m3).
Tikrasis tankis yra medžiagos fizinė konstanta, t.y. jis nepriklauso nei nuo poringumo, nei nuo drėgnumo. Jį reikia žinoti nustatant
medžiagos struktūros rodiklį – poringumą.
Poringumas (akytumas) – medžiagoje esančių porų tūrio ir viso
medžiagos tūrio santykis arba medžiagos tūrio užpildymo poromis
laipsnis:

, %,
čia

– tikrasis tankis;
– natūralus tankis.

Poringumas – pagrindinė medžiagos struktūros charakteristika,
nulemianti medžiagos tankį, laidumą šilumai ir orui, atsparumą šalčiui,
vandens įgeriamumą ir laidumą, stiprį, akustines ir kitas savybes.
Darbo priemonės: grūstuvė, vonelė, džiovinimo spinta, indas
sausiems milteliams laikyti, sietas, kurio akelės kraštinė lygi 0,08 mm,
svarstyklės, piknometras (100 ml talpos stiklinis su siauru, aukštu kakleliu indas), elektrinė plytelė, distiliuotas vanduo, keraminis indas vandens ir miltelių mišiniui supilti.
Darbo eiga
1. Medžiaga susmulkinama į miltelius (dalelių dydis turi būti
mažesnis už medžiagos porų dydį), kurie persijojami per 0,08
mm stambumo sietą ir išdžiovinami iki pastovios masės (laboratorinio darbo metu gali būti duodami susmulkinti, persijoti ir
išdžiovinti medžiagos milteliai).
2. Pasveriama 10 g persijotų miltelių (m), kurie supilami į
piknometrą ir užpilami distiliuotu vandeniu maždaug iki pusės
piknometro tūrio.
3. Iš miltelių pašalinamas oras piknometrą kaitinant tiek, kad jame
esantis vanduo su milteliais virtų 15-20 min. Piknometrą virš
elektrinės plytelės reikia laikyti pasvirusį, saugant, kad vanduo


neišbėgtų. Jeigu taip atsitiko, bandymą kartoti su nauju miltelių
kiekiu.
4. Piknometras ataušinamas iki kambario temperatūros (galima
po šalto vandens srove), pripilamas iki brūkšnelio distiliuoto
vandens, apšluostomas ir kartu su visu jame esančiu turiniu
(vandeniu ir milteliais) pasveriamas (m2).
5. Milteliai su vandeniu išpilami į keraminį indą, piknometras
švariai išplaunamas, pripilama iki brūkšnelio distiliuoto vandens, apšluostomas ir pasveriamas (m1).
6. Apskaičiuojamas miltelių tūris (Va = m + m1 – m2).
).
7. Apskaičiuojamas akmens tikrasis tankis (
8.
Apskaičiuojamas
akmens
poringumas
(akytumas)
(
), įrašant A darbo dalyje
nustatytą jo natūralųjį tankį.
......................................................savitojo tankio
(medžiagos pavadinimas)
nustatymas
Parametro pavadinimas
Pasverta miltelių g
Piknometro su vandeniu ir
milteliais masė g
Piknometro tik su vandeniu masė g
Miltelių tūris cm3

Žymėjimas
m
m2

1

Bandymai
2

3

m1
Va= m + m1 – m2

Tikrasis tankis g/cm3

Tikrojo tankio vidutinė reikšmė
= ......................./......= .......... g/cm3 =
=.......... kg/dm .............. kg/m3 = ......... t/m3.
3



............................................ poringumas (akytumas)
(medžiagos pavadinimas)

=     .......................................... = ............ %.
Kontroliniai klausimai
1. Kas yra medžiagos natūralus tankis, kokie jo matavimo vienetai, ryšys tarp jų?
2. Kaip nustatomas taisyklingos formos bandinių tūris? Parašyti
formules ir jas paaiškinti.
3. Pagal kokį dėsnį ir kaip nustatomas netaisyklingos formos
bandinių tūris? Parašyti formulę ir ją paaiškinti.
4. Kodėl netaisyklingos formos bandinys prieš sveriant vandenyje
parafinuojamas? Kada to nereikia atlikti?
5. Kaip kinta natūralus tankis didėjant medžiagos drėgniui, poringumui?
6. Kas yra medžiagos tikrasis tankis, kokie jo matavimo vienetai,
ryšys tarp jų?
7. Kaip pasikeičia medžiagos tikrasis tankis padidėjus medžiagos
poringumui, drėgniui?
8. Iki kokio smulkumo reikia sutrinti medžiagą, nustatant jos
tikrąjį tankį?
9. Kodėl medžiagos milteliams virti naudojamas distiliuotas vanduo?
10.Kas yra medžiagos poringumas (akytumas), pagal kokią
formulę jis apskaičiuojamas?
11. Kokios medžiagų savybės ir kaip keičiasi didėjant medžiagų
poringumui?
12.Kokių medžiagų natūralusis ir tikrasis tankiai sutampa?
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2 DARBAS

CEMENTO SMULKUMO, NORMALiojo
TIRŠTUMO TEŠLOS ir stiprio
NUSTATYMAS
Darbo tikslas – nustatyti vienus iš pagrindinių cemento kokybės
rodiklių – smulkumą, vandens sąnaudas normaliojo tirštumo tešlai
paruošti, bei stiprį.
A. Cemento smulkumo nustatymas
Teorinė dalis. Cemento gamybos proceso baigiamoji stadija yra
klinkerio (išdegto klinčių ir molio mišinio granulių) ir įvairių priedų
(gipso ir kitų) malimas. Cementą sudaro įvairaus dydžio dalelės, kurių
vidutinis skersmuo yra apie 15 µm (0,015 mm, µ – mikro – 1∙10-6). Nuo
jų priklauso hidratacijos (vandens prijungimo) ir hidrolizės (skilimo prijungiant vandenį) reakcijų greitis ir tolygumas, bei medžiagų, kurioms
gaminti panaudotas cementas, kietėjimo greitis. Greičiausiai su vandeniu
reaguoja mažiausios dalelės. Dalelėms didėjant reakcijos greitis lėtėja.
Todėl betono ir kitų medžiagų, kurių gamyboje naudojamas cementas,
stipris, esant pakankamai drėgmės ir teigiamai temperatūrai, didėja ilgai, tačiau po tam tikro laiko jo tempas lėtėja. Nuo smulkumo priklauso cemento aktyvumo praradimo greitis dėl reakcijos su oro drėgme ir
sandėliavimo trukmė – didesnio smulkumo cementai greičiau praranda
aktyvumą, todėl turi būti trumpiau sandėliuojami. Dėl šios priežasties
cementams duodama tik iki dviejų mėnesių garantija.
Cemento smulkumas vertinamas dvejopai – pagal per sietelį
Nr.0,08 (sietelis su kvadratinėmis akutėmis, kurių kraštinė lygi 0,08
mm) nepersijoto cemento kiekį arba pagal dalelių lyginamąjį paviršiaus
plotą cm2/g (vieno gramo cemento dalelių suminį paviršiaus plotą).
Pastarasis dažniausiai naudojamų cementų sudaro 2500-3000 cm2/g.
Siekiant padidinti cemento aktyvumą ir gauti greitai kietėjantį cementą,
smulkumas didinamas. Lyginamąjį paviršiaus plotą padidinus 1000
cm2/g, cemento aktyvumas padidėja 20-25 %. Nustatyta, kad gaminti
cementą, kurio smulkumas didesnis kaip 5000 cm2/g, neracionalu, nes
gali pasikeisti kietėjimo metu susidarantys junginiai ir sumažėti cementinio akmens stipris.
11

Laboratorinio darbo metu smulkumas nustatomas sijojant. Jis laikomas geru, kai ant sietelio Nr. 0,08 lieka ne daugiau kaip 15 % (balto
cemento ne daugiau kaip 12 %) sijoto kiekio.
Darbo priemonės: džiovinimo spinta, sietelis Nr.0,08, svarstyklės
(0,01 g tikslumo), šepetėlis, cementas.
Darbo eiga
1. Atsveriama 50 g išdžiovinto cemento ir sijojama per sietelį
Nr.0,08.
2 Pasijojus 1 minutę, atsargiai atskiriamas sietelio dugnas (apatinė
dalis), iš jo ant popieriaus lapelio išpilamas persijotas cementas
ir pasveriamas. Jeigu sveria daugiau kaip 0,05 g (50 mg), šią
dalį cemento išpilti į bendrą indą, uždėti tuščią sietelio dugną ir
likusį ant sietelio cementą vėl sijoti 1 minutę. Bandymas kartojamas tol, kol per 1 minutę persijoto cemento kiekis sudaro ne
daugiau kaip 0,05 g.
3. Baigus sijoti, nuimamas dangtelis, ant popieriaus lapelio
iškratomas nepersijotas cementas (likęs ant sietelio) ir pasveriamas (m) bei apskaičiuojamas jo kiekis procentais (100⋅m/50).
4. Tokiu pat eiliškumu bandymas pakartojamas, paėmus kitą to
paties cemento mėginį. Persijoto cemento kiekis neturi skirtis
daugiau nei 1 %. Jei skirtumas didesnis, bandymas atliekamas
trečią kartą.
4. Parašoma išvada, nurodant sijoto cemento smulkumą.
Cemento smulkumo bandymo rezultatai
Parameto pavadinimas

1

Bandymai
2

3

Atsverta cemento g
Likutis ant sietelio

g
%

Išvada............................................................................................
................................................................................................................
B. Cemento tešlos normaliojo tirštumo nustatymas
Teorinė dalis. Betono, statybinių skiedinių ir kitų statybinių
medžiagų, kurioms gaminti naudojamas cementas ar kitos mineralinės
12

rišamosios medžiagos (statybinis gipsas, kalkės), stipris ir kitos savybės
labai priklauso nuo vandens ir rišamųjų medžiagų santykio: pastarajam
didėjant, dauguma savybių blogėja. Cemento kietėjimo metu vyksta
reakcijos su vandeniu. Yra nustatyta, kad cementui c sureaguoti su
vandeniu v reikia 15-22 % vandens (v/c=0,15–0,22). Tačiau su tokiu
vandens kiekiu sumaišytas betono mišinys ar cementinis skiedinys bus
netechnologiškas (per sausas). Norint gauti technologišką reikiamos
konsistencijos (klojumo) betono mišinį, vandens sunaudojama 2–5
kartus daugiau (tada v/c=0,3–1). Tačiau kuo daugiau lieka chemiškai
nesurišto vandens, tuo daugiau betone ar statybiniame skiedinyje yra
atvirų porų, todėl jis pasižymi didesniu vandens įgeriamumu ir laidumu, mažesniu stiprumu ir atsparumu šalčiui.
Pagal vandens sąnaudas cemento normaliojo tirštumo tešlai gauti
galima įvertinti įvairių cementų kokybę. Kuo didesnės šios sąnaudos,
tuo prastesnis cementas. Vandens sąnaudos portlandcemenčiui sudaro
24–28 %, pucolaniniam cementui – 30–40 %, ilgesnį laiką sandėliuojant
cementus jos gali būti dar didesnės. Hidrotechninio betono gamybai
vartotinas cementas, kurio vandens sąnaudos ne didesnės kaip 27 %.
Vandens sąnaudas galima sumažinti plastifikuojančiais priedais.
Pvz., gaminamas cementas, į kurį klinkerio malimo metu įmaišomi
superplastikliai. Dėl jų poveikio vandens sąnaudos gerokai sumažėja
ir praktiškai prilygsta teoriškai reikalingam kiekiui. Naudodami tokį
cementą, galime pagaminti ypač stiprų (daugiau kaip 100 N/mm2),
atsparų šalčiui, nelaidų vandeniui betoną. Dabartiniu metu dažniausiai
vandens sąnaudos sumažinamos plastifikuojančiais priedais betono
mišinio gamybos procese.
Darbo priemonės: Viko prietaisas su strypeliu (2.1 pav.), sferinis
indas, mentelė, laboratorinis peilis, stiklinis matavimo cilindras, pipetė,
svarstyklės, sekundometras arba laikrodis su sekundine rodykle, cementas, vanduo.
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2.1 pav. Viko prietaisas normaliojo tirštumo cemento tešlos vandens sąnaudoms bei
rišimosi pradžiai ir pabaigai nustatyti

14

Darbo eiga
1. Atsveriama 400 g išdžiovinto cemento, kuris supilamas į
sudrėkintą (šluostant drėgnu skuduru) metalinį sferinį indą.
2. Matavimo cilindru atseikėjama 24 % (visos cemento masės) vandens, kuris supilamas į sferinį indą ir sumaišomas su cementu. Maišoma
maigant mentele 5 min. Jei tešla nesigauna, dar įpilama 1–2 % vandens
ir permaišoma iki vienalytės masės.
3. Paruošiamas Viko prietaisas: a) strypelis nuleidžiamas iki
plokštelės ir pasižymima atskaita ant skalės; b) plokštelės viršus ir
žiedo vidinis paviršius patepami alyva.
4. Į žiedą, padėtą ant plokštelės didesniu vidaus skersmeniu
žemyn, iš karto sudedama cemento tešla (prieš dedant iš tešlos mentele
ir rankomis suformuojamas „cepelinas”).
5. Prispaustas prie plokštelės žiedas su tešla 5–6 kartus vertikaliai
smūgiuojamas į stalą (kad tešla gerai užpildytų žiedą). Tešlos perteklius nuo žiedo pašalinamas švelniais pjovimo judesiais sudrėkintu laboratoriniu peiliu arba metaline liniuote taip, kad žiedas būtų pilnas, o
tešlos paviršius lygus. Tešlos perteklius dedamas atgal į sferinį indą.
6. Plokštelė su žiedu ir jame esančia tešla dedama į Viko prietaisą
po pakeltu strypeliu. Strypelis atsargiai nuleidžiamas ir varžteliu
užfiksuojamas ties žiedo centru taip, kad vos liestų tešlos paviršių.
7. Atleidus varžtelį, strypeliui leidžiama 30 sek. laisvai smigti į
tešlą. Smigimas sulaikomas prisukant varžtelį.
8. Pagal atskaitą ant skalės nustatoma, per kiek mm strypelis
nepasiekė plokštelės. Jei šis dydis didesnis nei 8 mm, – tešlą iš žiedo
iškratyti atgal į sferinį indą ir, pridėjus 0,5-1% vandens, bandymą
kartoti.
Jeigu mažesnis nei 4 mm, - bandymą kartoti, imant naują cemento
mėginį ir mažesnį vandens kiekį.
9. Bandymas laikomas baigtu, t.y. gaunama normaliojo tirštumo
tešla, kai nustatomas vandens kiekis, reikalingas paruošti tokiai cemento tešlai, į kurią 30 sek. smigdamas Viko prietaiso strypelis nepasiekia
plokštelės per (6 ± 2) mm. Vandens kiekis (%) cemento masės tešloje
apskaičiuojamas 0,5 % tikslumu. Tai ir yra normaliojo tirštumo cemento tešlos vandens sąnaudos.
10. Bandymui naudotos priemonės išplaunamos.
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Bandymo rezultatai
Parametro pavadinimas

1

Bandymas
2

3

Pasverta cemento g
Vandens kiekis ml
Vandens kiekis %
Strypelis nepasiekė dugno mm

Išvada. Cemento normaliojo tirštumo tešlai gauti reikia ..... %
vandens. Šį cementą ……………. naudoti hidrotechninio betono
gamybai.
Paruošta normalaus tirštumo tešla gali būti naudojama rišimosi
pradžiai ir pabaigai nustatyti.
Rišimosi pradžiai nustatyti Viko prietaiso strypelis pakeičiamas
plienine adata (2.1 pav., d). Cemento tešla užpildytas žiedas ir pagrindo plokštelė įdedami į talpyklą, į kurią įpilama tiek vandens, kad
viršutinis bandinio paviršius būtų panardintas mažiausiai į 5 mm gylį.
Turi būti palaikoma (20±1) ºC vandens temperatūra. Talpykla su žiedu
ir pagrindo plokštele padedami po Viko prietaiso adata. Adata atsargiai
nuleidžiama tiek, kad jos galas vos liestų tešlos paviršių, ir judamoji
dalis užfiksuojama varžteliu. Greitai atlaisvinama judamoji dalis ir
leidžiama adatai vertikaliai smigti į tešlą. Kai adata nustoja smigti, bet
ne vėliau kaip po 30 sek., atskaitomas skalės rodmuo ir užrašomas laikas, praėjęs nuo cemento ir vandens sumaišymo. Adata smeigiama kas
10-15 min. (bandymo pabaigoje - kas 5 min.) kiekvieną kartą į kitą
vietą. Po kiekvieno smigimo adata nuvaloma. Cemento tešlos rišimosi
pradžia laikomas momentas, kai Viko prietaiso adata smigdama 30
sek. nepasiekia plokštelės per (6 ± 3) mm. Laikas nuo cemento ir vandens sumaišymo iki šio momento, nustatyto penkių minučių tikslumu,
yra trukmė iki cemento rišimosi pradžios. Dauguma cementų, juos
užmaišius vandeniu esant 20ºC temperatūrai, pradeda rištis po 45–90
min. Šis cemento rodiklis turi praktinę reikšmę – iki rišimosi pradžios
būtina paruoštą cementinio betono ar statybinio skiedinio mišinį sunaudoti (sukloti ir sutankinti).
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Nustačius rišimosi pradžią, žiedas su tešla apverčiamas, su
plokštele vėl panardinamas į talpykloje esantį vandenį ir padedamas
ant Viko prietaiso pagrindo plokštės (2.1 pav., b). Į prietaiso slankiklį
įstatoma adata su įsmigimo ribotuvu (2.1 pav., e). Bandymo metodika panaši kaip ir rišimosi pradžios nustatymo atveju, tik smeigimo intervalai pailginami iki 30 min. (bandymo pabaigoje - iki 15
min.). Rišimosi pabaiga laikomas momentas, kai Viko prietaiso adata
įsminga tik 0,5 mm, t.y. kai ribotuvas bandinio paviršiuje nepalieka
pėdsako. Laikas nuo cemento ir vandens sumaišymo iki šio momento,
nustatyto 15 min. tikslumu, yra trukmė iki cemento rišimosi pabaigos.
Dauguma cementų, juos užmaišius vandeniu esant 20ºC temperatūrai,
baigia rištis ne vėliau kaip po 10 val. Tada prasideda kietėjimo procesas ir kietėjančio betono ar cementinio skiedinio atvirus ir neapsaugotus nuo vandens išgaravimo paviršius galima, o esant sausam
saulėtam ir vėjuotam orui būtina pradėti laistyti.
C. Cemento stiprio (aktyvumo) ir klasės nustatymas
Teorinė dalis. Cemento stipriu (aktyvumu) vadinama standartinių
cementinio skiedinio bandinių, kietėjusių 28 paras, stiprio gniuždant
riba, išreikšta N/mm2 (MPa). Nuo šio rodiklio tiesiogiai priklauso
betonų, statybinių skiedinių ir kitų medžiagų bei gaminių, kurių
sudėtyje yra cemento, stipris. Pagal stiprį cementai skirstomi į tris
pagrindines klases: 32,5, 42,5 ir 52,5. Šie skaičiai rodo su 95 % tikimybe garantuotą cementinio skiedinio standartinių bandinių stiprį
gniuždant N/mm2 (MPa).
1 N/mm2 = 1 MN/m2 = 1 MPa = 1000 kPa = 10,2 kgf/cm2; 1 N/m2 =1 Pa;
1 kgf/cm2 = 0,0981 N/mm2; M – mega – 1∙106; k – kilo – 1∙103; 1 kgf =9,81 N.

Cemento aktyvumas priklauso nuo klinkerio mineralinės sudėties,
mineralinių priedų rūšies ir kiekio, sumalimo smulkumo. Greičiau
kietėja daugiau trikalcio silikato (3CaO∙SiO2) ir trikalcio aliuminato
(3CaO∙Al2O3) mineralų turintys bei smulkiau sumalti cementai. Todėl
labai greitai ir greitai kietėjančių cementų aktyvumas nustatomas po 1
ir 3 parų. Cemento aktyvumas priklauso ir nuo saugojimo trukmės bei
sąlygų. Saugojimo metu turinčio kontaktą su atmosferos oru cemento
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aktyvumas mažėja. Pvz., laikant portlandcementį 3 mėn., jo aktyvumas
sumažėja 8–20 %, 6 mėn. – 15–30 %, 1 metus – 20–40 %, toks cementas sušoka į gumulėlius ar net pavirsta sunkiai sutrupinamu akmeniu.
Todėl cemento atsargų kaupti neverta.
Darbo priemonės ir medžiagos: standartinis smėlis, kurio granuliometrija tokia:
Sietų akelių plotis mm
Suminiai likučiai ant sieto %

2,0
0

1,6
7±5

1,0
33±5

0,5
67±5

0,16
87±5

0,08
99±1

Sausas cementas, distiliuotas arba geriamasis vanduo, maišyklė
arba sferinis indas su apvalia mentele maišyti, trijų lizdų forma su
dviem skleidikliais ir liniuote 40×40×160 mm prizmėms suformuoti, kratytuvas, vonelė bandiniams laikyti, stiprio lenkiant nustatymo
įrenginys, gniuždymo presas.
Darbo eiga
1. Skiedinio ruošimas. Skiedinio sudėtis masės vienetais turi
būti tokia: viena dalis cemento, trys dalys standartinio smėlio ir 0,5
dalies vandens. Trijų bandinių maišiniui pasveriama (450±2) g cemento, (1350±5) g smėlio ir (225±1) g (ml) vandens. Maišant mechanine
maišykle, į maišyklės indą supilamas vanduo ir cementas, tuojau pat I
režimu įjungiama maišyklė ir po 30 sek. pradedamas berti smėlis, kuris
turi būti subertas per 30 sek. Subėrus smėlį, įjungiamas II maišymo
režimas ir maišoma 30 sek. Maišyklė sustabdoma 90-čiai sek. Per
pirmąsias 15 sek. guminiu grandikliu nubraukiamas į indo vidurį prie
sienelių prilipęs skiedinys. Maišymas tęsiamas II režimu dar 60 sek.
Maišant rankiniu būdu, į sferinį indą, sudrėkintą skuduru, supilamas
smėlis, cementas ir 1 min. maišomi. Supilamas atseikėtas vanduo ir intensyviai maišoma apvalia metaline mentele 4 min.
2. Bandinių gamyba. Bandiniai gaminami iš ką tik paruošto skiedinio. Trijų lizdų 40×40×160 mm forma, pritvirtinama ant kratytuvo
stalelio ir užpildoma dviem sluoksniais. Pirmas sluoksnis visuose trijuose formos lizduose (kiekviename po 300 g – apie 20 mm storio)
paskleidžiamas didesniuoju skleidikliu ir sutankinamas 60 krestelėjimų
vieno apsisukimo per sek. greičiu. Pilamas antrasis skiedinio sluoksnis, paskleidžiamas mažesniuoju skleidikliu ir sutankinamas dar 60
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krestelėjimų. Forma nukeliama nuo kratytuvo stalelio, metaline liniuote, laikant ją vertikaliai, nubraukiamas skiedinio perteklius, o laikant
ją beveik horizontaliai, nulyginamas bandinių paviršius. Nuvalomi
mišiniu apibyrėję formos kraštai, forma paženklinama.
3. Bandinių laikymas. Ant formos su bandiniais uždedama
stiklinė, plieninė ar kitokios nelaidžios, nereaguojančios su cementu
medžiagos plokštelė ir forma nedelsiant dedama ant horizontalaus
pagrindo drėgnoje patalpoje. Suformuoti bandiniai iš formų atsargiai
išimami praėjus 20–24 val., paženklinami ir horizontaliai panardinami
į (20±1)0C temperatūros vandenį. Tarpai tarp bandinių ir vandens sluoksnis virš jų turi būti ne mažesni kaip 5 mm.
4. Bandinių laikymo trukmė. Laikymo trukmė skaičiuojama nuo
cemento ir vandens sumaišymo iki bandymo pradžios. Cemento klasei
nustatyti bandiniai laikomi 28 paras, tačiau norint sužinoti cemento
kietėjimo greitį, gaminama daugiau kaip trys bandiniai, kurių stipris
gali būti nustatomas po kitokios laikymo trukmės: 24 val. ± 15 min, 48
val. ± 30 min, 72 val. ± 45 min, 7 parų ± 2 val., ≥ 28 parų ± 8 val.
5. Bandinių bandymas. Bandiniai iš vandens išimami ne anksčiau
kaip 15 min prieš bandymą ir, nuo jų nušluosčius nuosėdas, iki bandymo laikomi uždengti drėgnu skuduru.
Stipris lenkiant nustatomas lenkimo mašina. Atstumas tarp
atramų 100 mm, vertikali apkrova perduodama per ritinėlį, uždėtą ant
prizmės viršaus. Apkrova standarte nurodytu intensyvumu tolygiai
didinama tol, kol prizmė perlūžta. Gautos prizmių puselės iki jų kito
bandymo laikomos uždengtos drėgnu skuduru. Stipris lenkiant (Rf)
apskaičiuojamas taip:
N/mm2 (MPa),
čia

F f – prizmę sulaužiusios apkrovos (jėgos) dydis (N);
l – atstumas tarp atramų (mm);
a – prizmės kvadratinio skerspjūvio kraštinės matmuo –

kraštinių ilgių aritmetinis vidurkis (mm).

Stipris gniuždant nustatomas hidrauliniu presu gniuždant
prizmių puseles, apkraunant jų šonines (prie formos sienelių buvusias)
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plokštumas. Kad gniuždomas plotas būtų vienodas, naudojamos specialios plieninės plokštelės.
Apkrova bandymo metu tolygiai didinama standarte nurodytu intensyvumu iki bandinio suirimo. Stipris gniuždant apskaičiuojamas taip:
N/mm2 (MPa),
čia

Fc – bandinio sugniuždymo apkrovos (jėgos) dydis (N);
A – gniuždymo plotas (mm2).

Bandymo rezultatas yra 0,1 N/mm2 tikslumu apskaičiuotas trijų
prizmių šešių puselių stiprių gniuždant aritmetinis vidurkis. Jei vienos puselės stiprio rezultatas skiriasi daugiau kaip 10 % nuo visų 6
bandymų rezultatų vidurkio, tai jis atmetamas ir skaičiuojamas penkių
likusiųjų vidurkis.
Stiprio lenkiant bandymo rezultatai
Parametro pavadinimas
Atstumas tarp atramų

l

1

mm

Kvadratinio skerspjūvio kraštinė
Ardančioji lenkimo jėga Ff N
Stipris lenkiant fl

a

mm

Bandiniai
2

3

100

100

100

40

40

40

N/mm2
kgf/cm2

Stiprio lenkiant vidutinė reikšmė fl = ...... N/mm2.
Stiprio gniuždant bandymo rezultatai
Parametro pavadinimas
Ardančioji gniuždymo jėga Fc N
Gniuždymo plotas A mm2
Stipris gniuždant fc N/mm2

1.1

1.2

Bandiniai
2.1 2.2

3.1

3.2

Stiprio gniuždant vidutinė reikšmė (cemento aktyvumas) fc = fcem= ... N/mm2.
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Išvada. Tirtas cementas atitinka .......... klasę.
Kontroliniai klausimai
1. Kokio dydžio dalelės sudaro cementą?
2. Kokią įtaką cemento smulkumas daro jo aktyvumui,
sandėliavimo trukmei?
3. Pagal kokius kriterijus vertinamas cemento smulkumas.
4. Kaip nustatomas cemento smulkumas sijojant?
5. Kada cemento smulkumas laikomas geru?
6. Kokia įranga reikalinga cemento normalaus tirštumo tešlai
paruošti?
7. Kada cemento tešla yra normaliojo tirštumo?
8. Kiek vandens reikia cemento hidratacijos (kietėjimo) procesui
ir technologiškam betono mišiniui paruošti?
9. Kokių vandens sąnaudų cementas naudotinas hidrotechniniam
betonui gaminti?
10.Kodėl pucolaninio cemento negalima naudoti šalčiui atspariam betonui gaminti?
11. Kokiais būdais sumažinamos vandens sąnaudos cemento normaliojo tirštumo tešlai gauti?
12.Kaip nustatoma cemento tešlos rišimosi pradžia, kokia praktinė
šio rodiklio reikšmė?
13.Kaip nustatoma cemento tešlos rišimosi pabaiga, kokia praktinė
šio rodiklio reikšmė?
14.Cemento aktyvumo apibrėžimas.
15.Cemento klasės apibrėžimas.
16.Kokios yra standartinės cemento klasės?
17.Nuo ko priklauso cemento aktyvumas?
18.Iš kokių medžiagų, kiek ir kokios formos bandiniai gaminami
cemento aktyvumui ir klasei nustatyti?
19.Kokiomis sąlygomis turi kietėti bandiniai cemento klasei nustatyti, kokia kietėjimo trukmė?
20.Kaip nustatomas bandinių stipris lenkiant ir gniuždant?
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3 DARBAS

SMĖLIO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES,
PILTINIO TANKIO IR TUŠTYMĖTUMO
NUSTATYMAS
Darbo tikslas – nustatyti betono smulkaus užpildo – smėlio
pagrindinius kokybės rodiklius – granuliometrinę sudėtį, piltinį tankį
ir tuštymėtumą bei išsiaiškinti jų įtaką betono savybėms.
Teorinė dalis. Net iki 80 % tūrio betone užima užpildai – mineraliniai grūdeliai, sudarantys neaktyvią betono mišinio dalį. Užpildas
gali būti gamtinis, dirbtinis arba iš antrinių (statyboje naudotų)
medžiagų. Pagal grūdelių dydį užpildai skirstomi į stambiuosius (skalda, žvirgždas, gargždas), smulkiuosius (smėlis, skaldelė), mišriuosius
(žvyras) ir mikroužpildus. Smėliu vadinamas uolienų dūlėjimo procese susidaręs įvairaus dydžio grūdelių mišinys. Smėlis, kaip betono
smulkus užpildas, pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus (LST
EN) turi būti sudarytas iš 0–4 mm dydžio grūdelių. Smėlio kokybė
dažniausiai vertinama pagal granuliometrinę sudėtį ir užterštumą.
Tačiau gali būti nustatomas piltinis tankis, vandens įmirkis, šarminis
reaktyvumas, tūrio pastovumas džiūstant, cheminė sudėtis.
Granuliometrinė sudėtis parodo birioje medžiagoje esančių
grūdelių pasiskirstymą pagal dydį ir kiekį. Betonams naudojamame smėlyje, kaip ir kituose užpilduose turi būti įvairaus stambumo
grūdelių, kad kuo mažesnis būtų tuštymėtumas. Parinkus optimalią,
mažu tuštymėtumu pasižyminčią granuliometrinę užpildų sudėtį, galima sutaupyti cemento ar kitos rišamosios medžiagos.
Pagal LST EN 12620:2003 „Betono ir skiedinio užpildai. Bendrieji
techniniai reikalavimai“ granuliometrinė sudėtis nustatoma sijojant
smėlį per standartinių sietų rinkinį, susidedantį iš sietų kvadratinėmis
akelėmis, kurių kraštinės 0,063, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5 ir 8
mm, pagal anksčiau Lietuvoje galiojusią standartinę metodiką (GOST
8736-85 „Smėlis statybiniams darbams. Techninės sąlygos“ bei GOST
26633-91 „Sunkieji ir smulkiagrūdžiai betonai. Techninės sąlygos“)
– iš sietų kvadratinėmis akelėmis, kurių kraštinės 0,16, 0,315, 0,63
ir 1,25 mm ir sietų apvaliomis akelėmis, kurių skersmuo 2,5, 5 ir 10
22

mm. Tarp sietų kvadratinėmis ir apvaliomis Ο akelėmis nustatytas toks
ryšys: □ 2 mm = ○ 2,5 mm; □ 4 mm= ○ 5 mm; □ 8 mm = ○ 10 mm.
Vertinant pagal GOST′ą, nustatomi suminiai (pilnieji) likučiai ant
sietų, vertinant pagal LST EN, – išbyrėjusių per sietus dalelių kiekiai ir
lyginami su nurodytais standartuose.
Smėlio, kaip betono smulkaus užpildo, granuliometrinė sudėtis
turi atitikti 3.1 lentelėje nurodytus reikalavimus.
3.1 lentelė. Smėlio granuliometrinės sudėties reikalavimai
Kontrolinių
sietų akelių
forma ir
dydis mm

Išbyrėjusių per sietus
dalelių kiekis %

Suminiai likučiai
ant sietų %

Frakcija 0/4

Frakcija 0-5
(GOST 8736,
GOST 26633)

□

○

LST EN
12620:2003

8
5
4
2
1,25

10

100
95-100
85-99
20-70

5
2,5

LST 1974:2005
*

100
70

1

48

0,5

35

0,25

18

0,125

8

0,63

≤5
0-20
5-45
20-70

0,315

35-90

0,16
0,063

≤ 0,5

90-100
≤4

* Leidžiamos per atitinkamą sietą išbirų santykinės nuokrypos ± 15 %.
Suminių likučių sumą padalinus iš 100 nustatomas bedimensis
). Pagal jį smėlis
dydis - smėlio smulkumo modulis (
skirstomas į grupes (3.2 lentelė).
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3.2 lentelė. Smėlio skirstymas pagal smulkumo modulį
>1,0 - ≤1,5
Smėlio grupė

labai smulkus

>1,5 - ≤2,0 >2,0 - ≤2,5 >2,5 - ≤3,0
smulkus

vidutinis

stambus

>3,0 - ≤3,5
Labai stambus

Betonui rekomenduojama naudoti smėlį, kurio FM = 1,5-3,5.
Siekiant pagaminti stipresnį betoną, reikia naudoti stambesnį smėlį.
Smėlio piltinis tankis – tai sauso smėlio, užpildančio standartinį
indą be sutankinimo, masės santykis su šio indo tūriu. Apskaičiuojamas
pagal šią formulę:

,
čia

( ) – piltinis tankis (g/cm3, kg/m3, t/m3);
mp – į matavimo indą supilto smėlio bandinio masė (g, kg, t);
m2 – matavimo indo ir smėlio bandinio masė (g, kg, t);
m1 – tuščio matavimo indo masė (g, kg, t);
Vi – matavimo indo tūris (cm3, dm3, m3).

Piltinį tankį reikia žinoti pervežant smėlį, skaičiuojant betono,
statybinio skiedinio sudėtis, dozuojant šią medžiagą pagal tūrį. Šis tankis
priklauso nuo drėgnio, sutankinimo. Nesutankinto smėlio piltinis tankis, drėgniui didėjant iki 3–10 %, mažėja, toliau pradeda didėti ir, esant
20–25% drėgniui, yra didžiausias. Sutankinto smėlio piltinis tankis, iki
tam tikros ribos didėjant drėgniui, didėja, po to pradeda mažėti. Taip
nustatomas vadinamasis optimalus drėgnis, kuriam esant smėlis ar kitas
gruntas geriausiai sutankinamas. Smėliui ši drėgnio vertė yra 6-12 %.
Smėlio tuštymėtumas – tai rodiklis, rodantis, kokią tūrio dalį
smėlyje užima tarp grūdelių esančios tuštymės. Tuštymėtumui nustatyti būtina žinoti smėlio piltinį ir grūdelių natūralųjį tankį. Pastarasis rodiklis natūraliam kvarciniam smėliui yra apie 2,6 g/cm3 = 2600
kg/m3. Tuštymėtumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

, %,
čia
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– natūralusis tankis;

          

– piltinis tankis.

Darbo priemonės: kontrolinių sietų rinkinys pagal GOST′ą (žr.
teorinę dalį), semtuvas, svarstyklės, svėrimo indas, 1 l (dm3) talpos
matavimo indas (cilindras).
Darbo eiga
A. Granuliometrinės sudėties nustatymas
1. Atsveriama 1500 g (mp) smėlio ir persijojama per 10 ir 5 mm
stambumo sietus.
2. Pasveriamas ant 10 mm stambumo sieto likęs smėlis (m10), kuris
išreiškiamas sijoti paimto kiekio (a10) procentais ir ženklais =,
> arba < ir palyginama su 0,5 % normine riba.
3. Tas pats padaroma su smėliu, likusiu ant 5 mm stambumo sieto
(m5 ir a5), ir palyginama su 5 % normine riba.
4. Atsveriama 1000 g (m) smėlio, išbyrėjusio per 5 mm stambumo
sietą, ir persijojama per 2,5, 1,25, 0,63, 0,315 ir 0,16 mm sietų
rinkinį.
5. Atskirai pasveriami smėlio grūdeliai, likę ant visų sietų ir dugno
(m2,5, m1,25...m0,16 ir m0). Gauti smėlio daliniai likučiai ant sietų
išreiškiami sijojimui paimto smėlio kiekio procentais (a2,5, a1,25
… a0,16).
6. Apskaičiuojami suminiai likučiai (A2,5=a2,5; A1,25= a1,25+a2,5;
A0,63=a0,63+a1,25+a2,5 ir t.t.) ir ant 3.1 pav. pateikto grafiko
nubraižoma sijojimo kreivė. Pagal kreivės padėtį grafike
pažymėtos zonos atžvilgiu nustatomas smėlio granuliometrinės
sudėties tinkamumas (pagal standartą kreivė turi būti pažymėtoje
zonoje).
7. Apskaičiuojamas išbirų (išbyrėjusių grūdelių) per sietus kiekis
Ii = 100 – Ai
8. Apskaičiuojamas smėlio smulkumo modulis (
).
9. Parašomos galutinės išvados, nurodant granuliometrinės
sudėties tinkamumą (jeigu netinka – nurodyti, kiek procentų
kokio stambumo grūdelių yra per mažai ar per daug) ir smėlio
stambumo grupę.

25

Bandymo rezultatai
Pasverta smėlio mp = 1500 g.
Likutis ant sieto Nr. 10 m10 = ............. g.
a10 =(m10/mp)⋅100 = (...... / 1500)⋅100 = ........... % ...... [0,5 %].
Likutis ant sieto Nr. 5 m5 = ............ g,
a5 =(m5/mp)⋅100 = (...... / 1500)⋅100 = ............ % ...... [5 %].
Pasverta smulkesnio kaip 5 mm smėlio m = 1000 g.
Eil.
Nr.

Sietų
Nr.

1
2
3
4
5

2,5
1,25
0,63
0,315
0,16

mi g

Daliniai likučiai
ai=(mi/m)⋅100 %

Suminiai likučiai
Ai %

Išbirų kiekis
Ii = 100 – Ai %

Likutis ant dugno m0 = .......... g,
a0=(m0/m) ⋅ 100 = (...... / ......)⋅100 = ........ % ...... [10 %].
= (A2,5 + A1,25 + A0,63+
Smėlio smulkumo modulis
+ A0,16)/100 =................= ........................................... = ...........
0,315

+A

3.1 pav. Smėlio granuliometrinės sudėties grafikas
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B. Smėlio piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas
1. Pasveriama 3–4 kg per 5 mm stambumo sietą persijoto sauso
smėlio.
2. Pasveriamas sausas švarus 1 l (dm3) talpos cilindro formos matavimo indas ir pastatomas ant horizontalaus paviršiaus.
3. Smėlis semtuvu pilamas į matavimo indą iš ne didesnio kaip 5 cm
aukščio nuo indo viršaus, kol pradeda byrėti per kraštus. Smėlio
perteklius metaline liniuote arba juosta nubraukiamas lygiai su
indo kraštais, nesutankinant smėlio viršutinio sluoksnio.
4. Indas su smėliu pasveriamas.
5. Bandomi trys smėlio bandiniai. Gauti rezultatai surašomi į lentelę.
Kiekvieno bandinio piltinis tankis ρsm.p apskaičiuojamas taip:
, kg/m3 ;
čia m1 – tuščio matavimo indo masė kg;
m2 – matavimo indo su smėliu masė kg;
Vi – matavimo indo tūris. V = 1 l (dm3) = 1⋅10-3 m3.
6. Apskaičiuojamas smėlio tuštymėtumas.
Smėlio piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymo rezultatai
Parametro pavadinimas

1

Tuščio matavimo indo masė m1 kg
Matavimo indo su smėliu masė m2 kg
Matavimo indo tūris V l (dm3)
Piltinis tankis

r

p

kg/dm3
kg/dm3

Piltinio tankio vidutinė reikšmė

Tuštymėtumas

Bandiniai
2
3

kg/m3
, %;

≈ 2600 kg/m3
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Išvados. ........................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
Kontroliniai klausimai
1. Kas yra betono užpildai, kaip jie skirstomi?
2. Pagal kokius rodiklius vertinama smėlio, kaip betono smulkaus
užpildo, kokybė?
3. Kuo skiriasi smėlio granuliometrinės sudėties vertinimas pagal
LST EN ir GOST′ą?
4. Kodėl reikalaujama, kad smėlis būtų tam tikros granuliometrinės
sudėties?
5. Kokia įranga reikalinga smėlio granuliometrinei sudėčiai nustatyti?
6. Kaip nustatomi daliniai ir suminiai likučiai ant sietų?
7. Ką vadiname medžiagos piltiniu tankiu, kokie jo matavimo vienetai, ryšys tarp jų?
8. Kaip kinta smėlio piltinis tankis, kintant jo drėgniui?
9. Kaip apskaičiuojamas smėlio tuštymėtumas, ką jis parodo?
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4 DARBAS

BETONO SUDĖTIES PROJEKTAVIMAS
Darbo tikslas – susipažinti su betono sudėčių projektavimo ir
parinkimo principais ir pagal duotas sąlygas bei duomenis apskaičiuoti
normaliojo tankio betono vieno užmaišymo sudėtį, įvertinant užpildų
drėgnį .
Teorinė dalis. Betono sudėtis turi užtikrinti reikalingas betono
mišinio ir sukietėjusio betono savybes su minimaliomis brangiausio
komponento – cemento sąnaudomis.
Pradiniai duomenys sudėčiai projektuoti pateikiami statinio
techniniame projekte, konstrukcijų darbo brėžiniuose. Mažiausiai jų
būna du: projektinė betono stiprio gniuždant klasė C ir betonavimo
technologiją atitinkantis betono mišinio klojumas. Kai kuriais atvejais svarbiausi gali būti atsparumo šalčiui, apibūdinamo marke F, nelaidumo vandeniui, apibūdinamo marke W, atsparumo korozijai ar kiti
reikalavimai. Pastaruoju metu betono kokybiniai rodikliai parenkami
pagal aplinkos poveikio (4.1 lentelė) ir statinio patikimumo klases (4.2
lentelė). Pvz., hidrotechninio statinio betonas, veikiamas užšaldymo ir
atšildymo esant dideliam vandens įmirkiui be ledą tirpinančių druskų
atitinka XF3 aplinkos poveikio klasę. Tokio betono charakteristikas,
pateikiant užsakymą gamintojui, remiantis LST EN 206-1:2002 [12],
LST 1974:2005 [13] ar 4.3, 4.4 lentelėmis, galima žymėti sutrumpintai, taikant tokią formą:
LST EN 206-1-C30/37-XF3(LT)-F200-W8-Cl 0,20-16-S3;
čia C30/37 – betono stiprio gniuždant klasė;
XF3 (LT)– aplinkos poveikio klasė, betonas, veikiamas
užšaldymo ir atšildymo esant dideliam vandens įmirkiui be
ledą tirpinančių druskų, LT – Lietuvos klimato sąlygomis;
F200 – atsparumo šalčiui markė, parodanti kiek standartinių
užšaldymo-atšildymo ciklų išlaiko standartiniai betono
bandiniai;
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W8 – nelaidumo vandeniui markė, parodanti, kokį vandens slėgį,
išreikštą atmosferomis (atm.) arba 10-1 MPa, išlaiko standartiniai betono bandiniai;
Cl 0,20 – didžiausias chloridų kiekis betone %;
16 – didžiausias užpildų dalelių nominalus dydis mm;
S3 – šviežio betono konsistencijos klasė (kūgio nuoslūgis 100150 mm) pagal LST EN 206-1 arba 5 laboratorinį darbą.
4.1 lentelė. Aplinkos poveikio klasės betonui ir gelžbetoniui (pagal LS EN 206-1)
Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas
1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos
Betonui be armatūros arba metalinių įdėtinių detalių: visos naudojimo aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra šaldymo ir šildymo,
erozijos ir cheminių poveikių.
xo
Betonui su armatūra arba metalinėmis įdėtinėmis detalėmis:
labai sausa.
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
Kai armuotą arba su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis betoną veikia oras ir drėgmė,
aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
XC1
Sausa arba pastoviai šlapia
XC2
Šlapia, retai sausa
XC3
Vidutiniškai drėgna
XC4
Cikliškai šlapia ir sausa
PASTABA. Drėgnumo sąlygos yra susijusios su armatūros arba įdėtinio metalo
apsauginiu betono sluoksniu, bet daugeliu atvejų betono dangos būklė atspindi
vietovės 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 turintis
chloridų vanduo, ledą tirpinančios druskos, bet ne jūros vanduo, druskos, naudojimo aplinka klasifikuojama taip:
XD1
Vidutinio drėgnumo aplinka
XD2
Drėgna, retai sausa
XD3
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Cikliškai drėgna ir sausa

Klasių žymėjimas Aplinkos aprašymas
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:
XS1
Veikia purslų druska, bet netiesioginis jūros vanduo
XS2
Pastoviai panardinta
XS3
Potvynio, purslų ir taškymo zonos
5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja
Kai betonas eksploatuojamas esant esminiams šaldymo, šildymo bei šlapios
aplinkos poveikiams, aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
XF1
Vidutinis vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos
XF2
Vidutinis vandens įmirkis su ledo tirpinimo medžiaga
XF3
Didelis vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos
Didelis vandens įmirkis su ledą tirpinančiomis medžiagomis
XF4
arba jūros vandeniu
6. Cheminis poveikis
Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip nurodyta [12] 2 lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos taip:
XA1
Silpno cheminio agresyvumo aplinka pagal [12] 2 lentelę
XA2
Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka pagal [12] 2 lentelę
XA3
Didelio cheminio agresyvumo aplinka pagal [12] 2 lentelę
7. Dėvėjimo poveikis
Betono dėvėjimasis dėl mechaninių poveikių sukeliamų įtempių, kai jie yra:
XM1
vidutiniai
XM2
dideli
XM3
labai dideli
4.2 lentelė. Statinių patikimumo klasės (pagal STR 2.05.03:2003 [6])
Patiki- Patalpos ar statinio paskirtis (nustatoma atsižvelgiant į žmonių susitelkimą ir
mumo patalpos ar statinio svarbą)
klasė
RC1 Šiltadaržiai, sandėliai, saugyklos, kuriuose, pvz., žemės ūkio ir kita nebrangi
produkcija nerūšiuojama ir nepakuojama, vienaaukščiai gyvenamieji pastatai.
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Patiki- Patalpos ar statinio paskirtis (nustatoma atsižvelgiant į žmonių susitelkimą ir
mumo patalpos ar statinio svarbą)
klasė
RC2 Gyvenamieji, visuomeniniai, verslo, pramoniniai statiniai ir patalpos,
sandėliai, saugyklos, išskyrus priklausančius RC1 ir RC3 klasėms.
RC3 Didelio kiekio ir dažno žmonių susitelkimo patalpos (pvz., teatrų, kino
teatrų, konferencijų, parodų, skaityklų, sporto renginių žiūrovų salės ir
vestibiuliai, transporto priemonių laukimo, prekybos, gyventojų aptarnavimo
salės, ikimokyklinio amžiaus vaikų susitelkimo kambariai, klasės, auditorijos, ligoninių ir gimdymo namų palatos, cechai, kuriuose yra daugiau kaip
5 žmonės patalpos 10 m2 plote); nurodytų pastatų balkonai, laiptotakiai ir
praėjos takai; ypač vertingų meno, kultūros, mokslo, technikos, materialinių
vertybių saugyklos, archyvai; valstybinės ir regioninės reikšmės valdymo,
energetikos, ryšių, žiniasklaidos, labai pelningi, svarbūs verslo pagrindiniai
pastatai ir statiniai; patalpos ir talpos, kuriose yra ypač žalingų žmonėms ir
aplinkai medžiagų.
4.3 lentelė. Su aplinkos poveikiu susiję betono sudėčių ir savybių apribojimai (pagal
LST EN 206-1:2002, LST 1974:2005, STR 2.05.18:2005)
Savybių apribojimai
Mažiausias
įtraukto Mažiausias
Mažiausias oro kiekis atsparumas
Aplinkos
Kiti
Mažiausia
šalčiui F,
cemento
%, kai
poveikio Didžiausias
apribostiprio
kiekis
užpildų nelaidumas
v/c
klasės
jimai
klasė
3
vandekg/m
skersmuo
niui W
mm: 32,
16, 8
1
2
3
4
5
6
7
X0
C8/10
XC1
0,75
C16/20
240
XC2
0,75
C16/20
240
XC3
0,65
C20/25
260; 240f
XC4
0,60
C25/30
280; 270f
XS1
0,50
C30/37
300; 270f
XS2
0,45
C35/45
320; 270f
XS3
0,45
C35/45
340; 270f
-
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1
XD1
XD2
XD3
XF1

2
0,55
0,55
0,45
0,55

3
C30/37
C30/37
C35/45
C30/37
C25/30;
C30/37

4
300; 270f
300; 270f
320; 270f
300

XF2

0,55

XF3

0,50

C30/37

320

XF4

0,45

C30/37

340

3,5a; 4,0a;
5,0a

F300h

XA1
XA2

0,55
0,50

C30/37
C30/37

300; 270f
320; 290f

-

W4
W6

XA3

0,45

C35/45

360; 320f

-

W8

300

5
3,5a; 4,0a;
5,0a
3,5a; 4,0a;
5,0a

6
F100
F150
F200

7
Užpildai
pagal
[13] su
reikiamu atsparumu
šalčiui
Sulfatams
atsparus
cementas b

XM1
0,55
C30/37
300; 270f
d
XM2
0,55
C30/37
300; 270f
d
XM2
0,45
C35/45
320; 270f
XM3
0,45
C35/45
320; 270f
a
Kai betone nėra įtraukto oro, betono savybės turi būti nustatomos remiantis patvirtintais bandymo metodais ir palyginamos su betonu, kurio atsparumas šalčiui šiai
aplinkos poveikio klasei yra įrodytas.
b
Kai esant eksploatacinėms XA2 ir XA3 aplinkos 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 eksploatacinei aplinkos klasei (ir XA1 eksploatacinei 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).
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Sustiprintas betono paviršius, sumažinant jame v/c, pvz., vakuumavimu
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
d
e

4.4 lentelė. Betono atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui markės, atsižvelgiant
į naudojimo sąlygas ir statinio patikimumo klases (pagal STR 2.05.05:2005 [4])
Konstrukcijos naudojimo sąlygos

Betono markės

Atsparumo šalčiui
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
Žemesnė nei
NenorXC4,
minus 20, iki
F200
F150 F100 W4
W2
muoXF3,
minus 40
jama
Žemesnė nei miXF4
F150
F100 F75
W2 Nenormuojama
nus 5, iki minus 20
Žemesnė nei
XC2,
minus 20, iki
F150
F100 F75
W2 Nenormuojama
XF1,
minus 40
Žemesnė nei miXF2
F75
F50 Nenormuojama
nus 5, iki minus 20
Žemesnė nei minus
F75
F50 Nenormuojama
20, iki minus 40
XD1
Žemesnė nei miF75 Nenormuojama
nus 5, iki minus 20
Aplinkos Skaičiuotinė
poveikio išorės oro
temperatūra, ºC
klasės
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Konstrukcijos naudojimo sąlygos

Betono markės

Atsparumo šalčiui
Nelaidumo vandeniui
Konstrukcijoms (išskyrus šildomų pastatų
sienas) pagal statinio patikimumo klases
RC III RC II RC I RC III RC II
RC I
2. Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 0 ºC, poveikis
Žemesnė nei
minus 20, iki
F100 F75
Nenormuojama
XC2,
minus 40
XC4
Žemesnė nei miF100 Nenormuojama
nus 5, iki minus 20
Žemesnė nei
minus 20, iki
F100 Nenormuojama
XC1,
minus 40
XC3
Žemesnė nei miNenormuojama
nus 5, iki minus 20
Aplinkos Skaičiuotinė
poveikio išorės oro
temperatūra, ºC
klasės

Norint nustatyti betono sudėtį, reikia žinoti betono mišinio
komponentų: cemento, smulkių ir stambių užpildų, priedų savybes.
Svarbiausi cemento rodikliai yra aktyvumas, vandens sąnaudos, savitasis ir piltinis tankiai; užpildų – rūšis, stambumas, granuliometrinė
sudėtis, užterštumas, savitasis ir piltinis tankiai, drėgnis.
Sudėtims projektuoti yra sukurta daug teorinių-eksperimentinių
metodų. Vieni iš jų įvertina daugiau, kiti mažiau betono mišinio
komponentų rodiklių.
Dažniausiai naudojama tokia betono sudėties nustatymo tvarka:
1. Nustatomas vandens v ir cemento c sąnaudų santykis v/c. Tai
atliekama remiantis empirinėmis betono stiprio gniuždant fb
lygtimis:
kai v/c ≥ 0,4, fb = fcm = Ku∙ fcem∙(c/v – 0,5), N/mm2,
v/c = Ku ∙fcem / (fcm + 0,5∙ Ku ∙fcem),
kai v/c ≤ 0,4, fb= fcm = Ku 1∙fcem∙(c/v + 0,5), N/mm2,
v/c= Ku 1∙fcem / (fcm – 0,5 ∙Ku 1∙fcem),
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čia fb (fcm) – betono stiprio gniuždant vidutinė reikšmė (fcm = fck+
+ 4), N/mm2;
fck – charakteristinis betono stipris gniuždant – atitinka antrąjį
skaičių stiprio gniuždant klasės žymėjime (4.3 lentelė).
Ku, Ku 1 – užpildų kokybės koeficientai (4.5 lentelė);
4.5 lentelė. Užpildų kokybės koeficientai
Užpildų kokybė

Ku

Ku 1

Gera
Vidutinė
Bloga

0,65
0,60
0,55

0,43
0,40
0,37

Pastaba. Geros kokybės užpildai - švari (plauta) stiprių uolienų
optimalios granuliometrinės sudėties skalda, optimalaus stambumo,
švarus smėlis. Vidutinės kokybės užpildai - vidutinio stiprio skalda,
žvirgždas, vidutinio stambumo smėlis. Blogos kokybės užpildai - mažo
stiprio skalda, žvirgždas, smulkus smėlis.
fcem – cemento stiprumas (aktyvumas) (N/mm2). Parenkamas pagal
betono projektinę stiprio gniuždant klasę. Nežinant konkrečios cemento aktyvumo reikšmės, ji prilyginama cemento klasei (4.6 lentelė).
4.6 lentelė. Rekomenduojamos normaliojo betono cemento klasės
C16/20,
Projektinė betono
C6/7,5,
C20/25,
stiprio gniuždant klasė
C8/10,
C25/30
C12/15
Rekomenduojamos
32,5
42,5
cemento klasės

C30/37,
C35/45
52,5

2. Pagal reikiamą betono mišinio konsistenciją (klojumą),
užpildų rūšį ir stambumą iš 4.7 lentelės nustatomos apytikslės vandens sąnaudos l/m3.
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4.7 lentelė. Reikiamos vandens (v) sąnaudos (l/m3)
Mišinio klojumo rodikliai
Vebe rodiklis s

kūgio nuoslūgis mm

21-40
15-20
8-14
5-7
3-4
-

10
20
30-40
50
60-70
80-90
100-120

Užpildo rūšis ir dalelių
maksimalus dydis D mm
žvirgždas
skalda
8
16
32
8
16
150 135 125 160 150
160 145 130 170 160
165 150 135 175 165
175 160 145 185 175
185 170 155 195 185
190 175 160 200 190
195 180 165 205 195
200 185 170 210 200
205 190 175 215 205
210 195 180 220 210
215 200 190 225 215

32
135
145
150
160
170
175
180
185
190
195
200

3. Pagal nustatytas v/c ir v reikšmes apskaičiuojamos cemento
sąnaudos
		
c = v/(v/c), kg/m3.
Jei gaminio techninėje dokumentacijoje nurodoma, kad betonas
bus naudojamas agresyvioje aplinkoje, t.y. reikalaujama, kad būtų
nelaidus vandeniui, atsparus šalčiui ar korozijai, tai apskaičiuotos cemento sąnaudos sulyginamos su sąnaudomis, nurodytomis 4.3 ir 4.8
lentelėse. Jei pagal lenteles cemento reikia daugiau nei apskaičiuota,
tai imamos didesnės sąnaudos ir, esant galimybei, mažinamas cemento aktyvumas (klasė). Kai iš lentelių parinktos cemento sąnaudos
yra didesnės nei 400 kg/m3, norint be plastifikuojančių priedų palaikyti pastovų betono mišinio klojumą, vandens sąnaudos didinamos 30
% cemento kiekio, viršijančio 400 kg/m3 (pvz., kai c = 450 kg/m3,
∆v = (450 – 400)∙30/100 = 15 l/m3).
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4.8 lentelė. Mažiausias cemento kiekis, kai betonui keliami atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui reikalavimai
Cemento (c) kiekis (kg/m3) betonams, kurių:
Betono mišinio
atsparumo šalčiui
nepralaidumo
klojumo rodikliai
markės
vandeniui markės
Kūgio nuoslūgis mm
50-60
10-40
-

Vebe
F100,
F50, F75
F200 W2 W4 W6 W8
rodiklis s
F150
5-10
11-20

300
280
270
260

320
300
280
270

440
375
350
325

300
270
260
250

340
320
300
280

420
400
380
360

475
450
425
405

Pastaba. Kai reikalingas kūgio nuoslūgis didesnis nei 50-60 mm,
jis didinamas plastifikuojančiais priedais, nekeičiant cemento ir vandens sąnaudų.
4. Žinant patikslintas vandens ir cemento sąnaudas, apskaičiuojamas
v/c ir patikrinama, ar jis neviršija nurodytų maksimalių reikšmių (4.3 ir
4.9 lentelės.). Taip atsitikus, pasirenkama mažesnė santykio v/c reikšmė,
o vandens sąnaudoms sumažinti numatoma naudoti plastifikuojančius
priedus arba, jei yra galimybė, mažiau plastišką betono mišinį.
4.9 lentelė. Hidrotechnikos statinių betono didžiausios v/c reikšmės
Gelžbetonio ir plonasienių Masyvių betoninių
konstrukcijų, kai
betono konstrukcijų,
Statinio zona
atsparumas šalčiui
kai atsparumas šalčiui
iki F100 F150, F200
iki F75 F100, F150 F200
Povandeninė
0,60
0,5
0,60
Kintamo vandens lygio
0,5
0,45
0,55
0,50
Virš vandens
0,5
0,50
0,55
0,55

5. Užpildų sąnaudos apskaičiuojamos remiantis tokiomis prielaidomis: 1) komponentų tūrių suma lygi 1000 l arba 1 m3; 2) cementinis
skiedinys (cemento, smėlio ir vandens mišinys) užima visas tuštymes
tarp stambaus užpildo dalelių. Tai išreiškiama tokia lygčių sistema:
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čia c, v, usm, ust – cemento, vandens, smėlio ir stambaus užpildo
kiekiai (kg/m3);
   ρc, ρv, ρsm, ρst – cemento, vandens ir užpildų grūdelių natūralus
tankis (kg/m3);
ρst.p – stambaus užpildo piltinis tankis (kg/m3);
Tst – stambaus užpildo tuštymėtumas;
α – stambaus užpildo grūdelių perpildymo skiediniu koeficientas. Jis pasirenkamas iš 4.10 lentelės pagal projektinį betono mišinio klojumą ir nustatytas cemento sąnaudas.
4.10 lentelė. Grūdelių perpildymo skiediniu koeficiento α reikšmės įvairaus klojumo
betono mišiniuose
Cemento
Optimalios koeficiento α reikšmės
kiekis Plastiškų, slankių mišinių, kai v/c Standžių mišinių, kai Vebe rodiklis s
0,4
0,5
0,6
0,7
< 10
10...20
kg/m3
200
1,84
1,92
1,80
1,73
250
1,94
1,98
2,08
1,85
1,76
300
1,95 2,05
2,14
2,24
1,91
1,80
350
2,08 2,17
2,27
2,39
1,97
1,83
400
2,20 2,30
2,39
2,04
1,86
500
2,36 2,46
2,11
1,89

Pastabos: 1. Esant sklidiems mišiniams koeficientas α didinamas
5 %, takiems – 10 %. 2. Esant kitokioms c ir v/c reikšmėms, koeficientas α randamas interpoliuojant.
Išsprendę lygčių sistemą, gauname:
6. Stambaus užpildo kiekį
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          , kg/m3.
7. Smėlio kiekį

        , kg/m3.
8. Užpildų drėgnio įvertinimas. Kadangi gamybinėmis sąlygomis
retai naudojami sausi užpildai, būtina įvertinti užpildų drėgnį ir koreguoti betono sudėtį. Pirmiausia apskaičiuojame vandens kiekį užpilduose:
vsm= usm∙ wsm /100, l/m3,
vst= ust∙ wst /100, l/m3,
čia vsm, vst – atitinkamai vandens kiekis, esantis smėlyje ir stambiame užpilde; wsm, wst – atitinkamai smėlio ir stambaus užpildo
drėgnis masės %. Po to perskaičiuojame vandens ir užpildų
sąnaudas – pilamo vandens kiekis sumažėja vandens kiekiu,
esančiu užpilduose, drėgnų užpildų - atitinkamai padidėja, cemento – išlieka nepakitęs. Tokia sudėtis vadinama gamybine.
c1 = c, kg/m3
		v1 = v – vst – vst = v – (ust ∙ wst + usm∙ wsm)/100, l/m3,
		ust1 = ust + vst = ust (1 + wst /100), kg/m3,
usm1 = usm + vsm = usm (1 + wsm /100), kg /m3.
9. Betono išeigos koeficiento nustatymas. Į betonmaišę supiltų
cemento ir užpildų pradinis tūris yra didesnis už gaunamo betono
mišinio tūrį, nes maišant cemento milteliai įsiterpia tuštymėse tarp
smėlio grūdelių, smėlio grūdeliai – tarp stambių užpildų grūdelių.
Vanduo greitai pasiskirsto kietų medžiagų tuštymėse ir neturi įtakos
pradiniam jų tūriui. Betono išeigos koeficientas βbi nustatomas pagal
šią formulę:
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Jei užpildai drėgni, naudojamos drėgnų užpildų piltinio tankio
reikšmės. βbi reikšmės priklauso nuo betono sudėties, komponentų
savybių ir siekia 0,5–0,75.
10. Vieno maišymo metu gaunamas betono tūris Vb (išeiga I)
Vb= I = Vb.m ⋅ βbi , l, m3,
čia Vb.m – betonmaišės talpa (l, m3).
11. Vieno maišymo medžiagų kiekiai
		c2 = c1∙I, kg,
		v2 = v1∙I, l,
		ust2 = ust1∙I, kg,
		usm2 = usm1∙I, kg.
Apskaičiuota betono sudėtis patikrinama atliekant bandomuosius
maišymus ir nustatant betono mišinio ir betono projektinius rodiklius.
Esant didesnėms neatitiktims (pvz., stiprio daugiau kaip 15 %), sudėtis
koreguojama.
Betono sudėtis gali būti išreikšta ne tik kg/m3, bet ir santykiniais
dydžiais, pvz., sudėtis c = 350 kg/m3, usm = 880 kg/m3, ust = 1010
kg/m3, v = 180 l/m3, išreikšta santykiniais dydžiais yra: (350/350) :
(880/350) : (1010/350) = 1 : 2,514 : 2,886; v/c = 0,514.
Betono sudėties skaičiavimo eiga
1. Pasirenkami projektiniai betono rodikliai (pagal dėstytojo
nurodymą iš 1 užduočių priedo ir 4.3, 4.4 lentelių).
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Aplinkos
poveikio ir
statinio patikimumo
klasės

X........
RC......

Betono klasė ir markės
(iš 4.3, 4.4 lentelių parenkamos didžiausios reikšmės)
NelaidAtsumo
Stiprio
parumo
vangniuždant
šalčiui
deniui
klasė
markė
markė
C..../.....

F........

Betono mišinio

Užpildų Betonaišės
Vebe kokybė talpa Vb m l
kūgio
nuoslū- rodikgis mm lis s

W......

2. Pasirenkami betono komponentų rodikliai (pagal dėstytojo
nurodymą iš 2 užduočių priedo).
Cemento
Savitasis
tankis
ρc kg/m3

Smėlio
Piltinis tankis
ρc.p kg/m3

Natūralus tankis Piltinis tankis Drėgnis
ρsm.p kg/m3
wsm %
ρsm kg/m3

Stambaus užpildo
Rūšis

Natūralus tankis
ρst kg/m3

Piltinis tankis
ρst.p kg/m3

Dalelių
maksimalus
dydis D mm

Drėgnis
wst %

2. Užpildų kokybės koeficientas Ku = ................. (iš 4.5 lentelės).
3. Pagal betono stiprio gniuždant klasę C...../.... iš 4.6 lentelės
parenkamas rekomenduojamas cemento stipris Rc =.......... .
4. Vandens kiekis v = ....................... l/m3 (iš 4.7 lentelės)
5. Vandens ir cemento santykis
............................
=
.............................................................
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………

6. Cemento kiekis

c=v =
b

......... = ................ kg/m3.

Pagal betono naudojimo aplinkos sąlygas X ....... iš 4.3 lentelės
parenku cemento kiekį c = ....... kg/m3;
pagal nepralaidumo vandeniui markę W ...... iš 4.8 lentelės parenku cemento kiekį c = ....... kg/m3;
pagal betono atsparumo šalčiui markę F....... iš 4.8 lentelės parenku cemento kiekį c = …... kg/m3.
Pasirenku c = ...................kg/m3 (užrašoma didesnė reikšmė iš
apskaičiuotos ir parinktų).
Jeigu iš lentelių parinktas cemento kiekis yra didesnis nei 400
kg/m3, vandens kiekis didinamas 30 % cemento kiekio, viršijančio 400
kg/m3.
Patikrinama, ar neviršijamas v/c (4.3 ir 4.9 lentelės). Taip atsitikus priimama mažesnė v/c reikšmė ir perskaičiuojamas vandens kiekis:
pasirinktas cemento kiekis dauginamas iš priimtos v/c. v = c ⋅ (v c ) =
=........... ∙ ........... = ............ l/m3. Tolimesniuose skaičiavimuose naudojamas šis vandens kiekis. Dėl sumažinto vandens kiekio sumažėjęs
plastiškumas kompensuojamas plastifikuojančiais priedais.
7. Stambaus užpildo grūdelių perpildymo skiediniu koeficientas
α = …..
( 4.10 lentelė).
8. Stambaus užpildo kiekis
...........................................

................................................

= …kg/m3.

9. Smėlio kiekis
...... − ........ − ......  ⋅ ........ = … kg/m3.

							
1 −

........... ...........


1000 

10. Nominalioji betono sudėtis (sudėtis, kai užpildai yra sausi)
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c = ........... kg/m3,
v/c = ..............
3
		
v = .......... 1/m ,
		
ust = ........... kg/m3,
		
usm= .......… kg/m3.
Sudėtis išreiškiama santykiniais dydžiais: c/c : usm/c : ust /c =
=1 : ……… : ………, v/c =.............
11. Gamybinė betono sudėtis
c1 = c = ......... kg/m3
v1 = v – (ust wst + usm wsm) / 100 = … – (… + ... )/ 100 = .... l/m3,
ust1 = ust (1 + wst / 100 ) = ......... ( 1 + ..... / 100) = ........... kg/m3,
usm1 = usm (1 + wsm / 100) = ......... ( 1 + ..... / 100) = ......... kg/m3,
12. Betono išeigos koeficientas
1

= ................

                                                                                      
+
+
.........

...........

...........

13. Betono išeiga, gaminant Vb.m = ............. l talpos
betonmaišėje,
I = Vb.m ∙βbi , =.......... ∙ .......... = ........... l = .............. m3
14. Vieno užmaišymo medžiagų kiekis
c2 = c1∙I = ........... ∙............ = ............ kg,
v2 = v1 ∙I = ............. ∙ ............ = ............ l,
ust2 = ust1 ∙I = ............ ∙ ............ = ............ kg,
usm2 = usm1 ∙I = ........... ∙ ........... = ............ kg.
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Kontroliniai klausimai
1. Kokie pradiniai duomenys reikalingi betono sudėčiai projektuoti?
2. Kaip skirstomos aplinkos poveikio klasės?
3. Kaip skirstomos statinio patikimumo klasės?
4. Pagal kokią lygtį nustatomas vandens ir cemento sąnaudų
santykis?
5. Nuo ko priklauso betono mišinio vandens sąnaudos?
6. Kokie apribojimai nustatomi betono sudėčiai priklausomai
nuo aplinkos poveikio klasių?
7. Kiek cemento sunaudojama gaminant 1 m3 betono mišinio?
8. Kokiomis prielaidomis remiantis apskaičiuojamos užpildų
sąnaudos?
9. Kaip keičiasi betono sudėtis esant drėgniems užpildams? Pateikti skaičiavimo pavyzdį.
10. Kaip išreiškiama betono sudėtis? Pateikti pavyzdžius.
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1 priedas. Užduotys betono sudėčiai skaičiuoti
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Aplinkos
poveikio
klasės
X0
XC1
XC2
XC3
XC4
XS1
XS2
XS3
XD1
XD2
XD3
XF1
XF2
XF3
XF4
XA1
XA2
XA3
XM1
XM2d
XM2
XM3
XC3, XD1
XC4, XF1
XC4, XF3
XC4, XD3,
XF4
XS3, XC4,
XF4, XA2
XC4, XS1,
XD3,XF2
XC4, XD3,
XF4, XM1
XC4, XS3,
XF4, XA2

Statinio
patikimumo
klasės
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCI
RCII
RCIII
RCII
RCII
RCIII
RCIII
RCII
RCIII

Betono mišinio
kūgio
Vebe ronuoslūgis
diklis s
mm
20
40
60
80
100
5
10
20
20
40
60
80
100
5
10
20
20
40
60
80
100
5
10
20
20
40
-

Užpildų
kokybė

Betonmaišės
talpa Vb l

Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė
Bloga
Gera
Vidutinė

250
500
1000
1200
2400
4500
500
1200
2400
4500
1000
250
500
1000
1200
2400
4500
2400
1200
1000
500
250
500
1000
1200
2400

60

-

Gera

4500

80

-

Gera

250

100

-

Vidutinė

500

100

-

Gera

1000

2 priedas. Medžiagų charakteristikos betono sudėčiai skaičiuoti
Cemento
Eil. ρ
ρcp
c
Nr. kg/m3 kg/m3

Smėlio
ρsm
ρsm.p
kg/m

kg/m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2500
2550
2600
2650
2700
2750
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2500
2550
2600
2650
2700
2750

1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1400
1450
1500
1550
1600
1400
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1400
1450
1500

3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050
3100
3150
3000
3050

1250
1300
1350
1400
1450
1250
1300
1350
1400
1450
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1300
1350
1400
1450
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1300
1350
1400
1450

3

D

wst,

%

Stambaus užpildo
ρst
ρst.p
rūšis
3
kg/m kg/m3

mm

%

3
3
4
4
5
5
6
6
3
3
4
4
5
5
6
6
3
3
4
4
5
5
6
6
3
3
4
4
5
5

žvirgždas
skalda
žvirgždas
skalda
skalda
skalda
žvirgždas
skalda
žvirgždas
skalda
skalda
skalda
žvirgždas
skalda
žvirgždas
skalda
skalda
skalda
žvirgždas
skalda
žvirgždas
skalda
skalda
skalda
žvirgždas
skalda
žvirgždas
skalda
skalda
skalda

32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16
32
8
16

2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4

wsm
3

2600
2650
2700
2750
2800
2850
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2600
2650
2700
2750
2800
2850

1700
1550
1600
1650
1700
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1550
1600
1650
1700
1700
1550
1600
1650
1700
1500
1550
1600
1650
1700
1700
1550
1600
1650
1700
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5 DARBAS

BETONO MIŠINIO (ŠVIEŽIO BETONO)
konsistencijos IR TANKIO
NUSTATYMAS
Darbo tikslas – susipažinti su betono mišinio konsistencijos (klojumo) rodikliais, įvertinti betono mišinį pagal kūgio nuoslūgį, nustatyti betono
mišinio tankį.
Teorinė dalis. Betono mišinys gaunamas gerai sumaišius cementą,
smulkius ir stambius užpildus, vandenį ir reikalingus priedus. Pagal
fizinį būvį jis užima tarpinę padėtį tarp klampių skysčių ir kietų kūnų.
Betono mišinys turi būti klojus, t.y. tokios konsistencijos, kad gerai
užpildytų formą, klojinius, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir
galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis.
Kuo mišinys plastiškesnis, tuo patogiau betonuoti, t. y. jis lengviau sutankinamas. Tačiau duotos sudėties betono mišinio plastiškumą
galima padidinti tik proporcingai didinant vandens ir cemento kiekius (pagal betono stiprio sąlygą vandens ir cemento kiekių santykis
turi būti pastovus), o tai yra nuostolinga. Todėl mišinio plastiškumas
yra ribojamas priklausomai nuo gaminio matmenų (storio) ir formos
sudėtingumo, nuo armavimo intensyvumo ir betonavimo technologijos.
Betonuojant pasitaiko atvejų, kai betono mišinio plastiškumas didinamas pilant tik vandens. Tai neleistina, nes kiekvienas papildomai įpiltas
vandens litras į vieną m3 betono mišinio sumažina sukietėjusio betono
stiprį apie 1%, pablogina kitas savybes. Dabartiniu metu vis dažniau
mišinio plastiškumas didinamas plastifikuojančiais priedais (plastikliais,
superplastikliais), kurių dėka galima gauti sklidžius, takius, netgi savaime
susitankinančius betono mišinius nedidinant vandens kiekio.
Betono mišinio klojumą kokybiškai koreguoti galima tik mišinio
gamybos vietoje, todėl, jeigu į statybos vietą pateikto mišinio klojumas
neatitinka reikiamos klojumo klasės, užsakovas turi teisę tokio mišinio
nepriimti.
Betono mišinio konsistencija gali būti nustatoma keletu
standartinių metodų: pagal slankumą – standartinio kūgio nuoslūgį mm
(5.1 lentelė), pagal sklidumą – standartinio kūgio, pasklidusio ant kra48

tytuvo, skersmenį mm (5.2 lentelė), pagal standumą – Vebe rodikliu,
kuris parodo sutankinti reikalingą vibravimo trukmę sek. (5.3 lentelė)
ir kt. Dažniausiai statybose betono mišinių klojumas vertinamas slankumo klasėmis.
5.1 lentelė. Betono mišinio slankumo klasės
Mišinys
Plastiškasis
Slankusis
Sklidusis
Takusis

Klasė
Kūgio nuoslūgis mm
S1
10...40
S2
50...90
S3
100...150
S4
160…210
S5
≥ 220
Išmatuotas nuoslūgis apvalinamas 10 mm tikslumu

5.2 lentelė Betono mišinio sklidumo klasės
Mišinys
Plastiškasis

Klasė
F1

Pasklidimo skersmuo mm

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

Slankusis
Sklidusis

5.3 lentelė. Betono mišinio standumo (Vebe) klasės
Mišinys

Klasė
V0

Standusis

V1
V2
V3
V4

Plastiškasis

Tankinimo trukmė s

≥ 31
30 ... 21
20 ... 11
10 ... 6
5 ... 3
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A. Betono mišinio paruošimas
Darbo priemonės: svarstyklės, semtuvas, indai užpildams, cementui sverti, vandeniui seikėti, laboratorinė maišyklė ar maišymo indas, mūrininko mentės maišymui.
Darbo eiga
1. Pagal duotą betono nominaliąją (laikant, kad užpildai sausi)
sudėtį apskaičiuojami medžiagų kiekiai 7 litrams mišinio.
2. Pasveriami užpildai (visas kiekis), cementas (90 % apskaičiuoto
kiekio), supilami į švarų, drėgnu skuduru sudrėkintą maišymo
indą ir sumaišomi.
3. Atseikėjamas vanduo (90 % apskaičiuoto kiekio), supilamas į
sausą mišinį ir maišomas tol, kol mišinys pasidarys vienodos
spalvos, vienalytis.
B. Betono mišinio konsistencijos nustatymas pagal slankumą
(standartinio kūgio nuoslūgį)
Darbo priemonės: metalinė kūginė forma (nupjautas kūgis be
dugno) su rankenomis (žr. 5.1 pav.) metalinis suapvalintais galais 16
mm skersmens, 600 mm ilgio strypas, metalinis lygus lakštas-pagrindas, kurio matmenys apie 700×700×3 mm, semtuvas, mūrininko mentė,
milimetrinė liniuotė.
Darbo eiga
1. Kūginės formos vidus ir pagrindo lakštas nuvalomi ir sudrėkinami
drėgna šluoste. Forma statoma ant pagrindo ir prispaudžiama prie jo,
priminant plokšteles. Ji pripildoma 3 vienodo storio betono mišinio
sluoksniais, kiekvienas iš jų, jį sutankinus, užima apie 1/3 jos aukščio.
Kiekvienas sluoksnis vienodai badomas 25 kartus tankinimo strypu.
Apatinis sluoksnis badomas šiek tiek pakreipus strypą centro link per
visą sluoksnio gylį. Badant antrąjį ir viršutinį sluoksnį, strypas turi
siekti apatinį sluoksnį. Sutankinus viršutinį sluoksnį, betono perteklius
paviršiuje nubraukiamas tankinimo strypu arba mentele.
2. Kūginė forma atsargiai vertikaliu judesiu per 5–10 sek. nutraukiama nuo suformuoto bandinio ir pastatoma šalia jo. Jei nuimant
formą bandinys subyrėjo, nuslinko jo vienas šonas ar įgijo kitokią
netaisyklingą formą, bandymas kartojamas formuojant naują bandinį
iš nenaudotos dalies mišinio.
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3. Milimetrine liniuote pamatuojamas bandinio nuoslūgis (iki jo
aukščiausio taško), lyginant su kūgine forma, 5 mm tikslumu (žr. pav.).

5.1 pav. Betono mišinio klojumo nustatymas pagal kūgio nuoslūgį

4. Slankumo rodikliu laikomas 2 bandymų rezultatų vidurkis 10
mm tikslumu.
5. Jeigu kūgio nuoslūgis mažesnis už reikiamą, mišinys
permaišomas proporcingai pridėjus vandens ir cemento (po 5–10 %
apskaičiuoto kiekio), ir bandoma iš naujo. Taip kartojama tol, kol
nuoslūgis, išmatuotas 5 mm tikslumu, bus reikiamo dydžio.
6. Išplaunamos bandymui naudotos priemonės.
C. Betono mišinio konsistencijos nustatymas pagal pasklidimą
kratant
Darbo priemonės: kratymo staliukas (paviršiaus matmenys
700×700 mm, turi atverčiamą viršutinę 20 mm storio plokštę, padarytą
iš atsparios vandeniui faneros, ant kurios varžtais prisukta 2 mm storio
cinkuota lygi plieninės skardos plokštė (5.2 pav.). Per plokštės centrą
lygiagrečiai kraštams įbrėžtos linijos ir 200 mm skersmens apskritimas.
Šios staliuko dalies masė (16±0,5) kg. Plokštė nerūdijančiais vyriais
pritvirtinta prie rėmo, pagaminto iš impregnuotų, atsparių vandeniui
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kietmedžio lentų. Plokštės viduryje įtaisyta rankena, pakėlimo aukštis
ribojamas prie rėmo pritvirtinta atramėle); nupjautinio kūgio forma
(pagaminta iš ne plonesnės kaip 1,5 mm storio skardos ar plieno lakšto.
Viršutinis vidinis kūgio skersmuo 130 mm, apatinis vidinis skersmuo
200 mm, aukštis 200 mm. Kūgis turi dvi rankenas ir dvi prispaudimo
atramas. Ant kūgio viršutinės dalies rekomenduojama užmauti plokščią
žiedą byrančiam mišinio pertekliui surinkti); tankinimo strypas,
pagamintas iš kietos medienos, kvadratinio skerspjūvio, kurio kraštinės
ilgis (40±1) mm. Strypo ilgis – apie 200 mm. Kita strypo dalis – 120–
150 ilgio rankena; semtuvas, kurio talpa 0,6 l; liniuotė, mažiausiai 700
mm ilgio; drėgnas audinys; chronometras arba laikrodis.

5.2 pav. Prietaisas betono mišinio sklidumo bandymui; sklidumo matavimas

Darbo eiga
1. Sklidumo staliukas statomas ant lygaus pagrindo. Plokštės ir
kūgio vidinis paviršius sudrėkinamas drėgna šluoste. Kūginė forma statoma plokštės centre ant įrėžto apskritimo ir prispaudžiama, kad nejudėtų.
Ji semtuvu užpildoma betono mišiniu dviem vienodo storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis išlyginamas lengvai dešimt kartų paspaudžiant
tankinimo strypu. Į antrą sluoksnį dedama daugiau betono mišinio, kad
virš formos būtų mišinio perteklius. Tankinimo strypu betono mišinio
paviršius nubraukiamas lygiai su formos viršutiniu kraštu ir nuo kratymo
staliuko viršutinės dalies nuvalomas betono mišinio perteklius.
2. Po 30 sek. nuo betono mišinio paviršiaus nubraukimo forma
už rankenų pakeliama vertikaliai į viršų per 3–6 sek. Kojomis prispaudus staliuko rėmo atramas, lėtai pakeliama staliuko viršutinė dalis, kol
ji pasiekia viršutinį ribotuvą netrenkiant. Kratymo staliuko viršutinė
dalis paleidžiama laisvai kristi iki apatinio ribotuvo (greitai ištraukiant
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pirštus iš rankenos tuo metu, kai plokštė yra aukščiausiai pakelta).
Šis ciklas kartojamas 15 kartų taip, kad kiekvienas ciklas užtruktų ne
trumpiau kaip 2 s ir ne ilgiau kaip 5 s.
3. Liniuote išmatuojamos betono mišinio pasklidimo didžiausios
vertės dviem kryptimis, lygiagrečiomis su staliuko kraštinėmis. Abiejų
išmatuotų skersmenų vidurkis, užrašytas 10 mm tikslumu yra sklidumo
metodu nustatytas mišinio kūgio sklidumas.
4. Jei atliekant sklidumo bandymą betono mišinys išsisluoksniuoja,
t.y. cementinė tešla atsiskiria nuo stambių užpildų, sudarydama kelių
milimetrų pločio žiedą apie stambius užpildus, pažymima, kad betono
mišinys išsisluoksniavo ir todėl šis bandymas nepriimtinas.
5. Išplaunamos bandymui naudotos priemonės.
Nustatant betono mišinio konsistenciją gamybinėmis sąlygomis,
paimamas 1,5 karto didesnis nei reikia bandymui mišinio tūris iš 3
skirtingų maišinio vietų. Prieš bandymą mišinys permaišomas, išskyrus
atvejį, kai naudoti orą įtraukiantys priedai. Jei nėra specialių tikslų,
bandymas atliekamas ne vėliau kaip po 10 min.
D. Betono mišinio tankio nustatymas
Darbo priemonės: 2 arba 5 litrų cilindro formos indas, semtuvas,
laboratorinis vibracinis stalelis, metalinis strypas, mūrininko mentė,
svarstyklės.
Darbo eiga
Žinomos masės (m1) ir talpos (Vc) (2 arba 5 litrų) cilindro formos
indas, tankinant ant vibracinio stalelio arba badant metaliniu strypu,
pripildomas betono mišinio. Cilindro išorė apšluostoma skuduru ir
apskaičiuojamas
mišinys su juo pasveriamas (m2). Mišinio tankis
pagal šią formulę:
, kg/l, kg/m3.
Apskaičiuojama pakoreguota mišinio nominalioji sudėtis
Tam tikslui nustatome, kokias vieneto dalis sudaro paskutiniam
bandymui naudoti mišinio komponentai (cementas c, vanduo v, stambus ust ir smulkus usm užpildas), ir jas dauginant iš betono mišinio tankio
(ρb.miš), išreikšto kg/m3, gaunama pakoreguota mišinio sudėtis.
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Bandymo rezultatai
Nominalioji betono sudėtis:
cementas 		
c = ............. kg/m3,
vanduo		
v = ............. l/m3,
stambus užpildas ust = ........... kg/m3,
smulkus užpildas usm = .......... kg/m3.
betono tankis
c+v+ust+usm = ............ kg/m3.
Reikiama slankumo klasė S ....... (kūgio nuoslūgis .......–..... mm);
Reikiama sklidumo klasė F..... (pasklidimo skersmuo .....–.... mm).
Medžiagų kiekiai 7 l mišinio:
Cementas		
c = ............ kg,
vanduo 		
v = ............ l,
stambus užpildas ust = .......... kg,
smulkus užpildas usm = ......... kg.
Parametro pavadinimas

Bandymai
2
3

1

4

Cementas c kg
Vanduo v l
Stambus užpildas ust kg

Vieneto
dalys

Smulkus užpildas usm kg
c+v+ust+usm kg

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

1,000

Kūgio nuoslūgis mm
Pasklidimas kratant mm

Betono mišinio tankis

= ...................... = ....... kg/l = ...... kg/m3.
Pakoreguota mišinio nominalioji sudėtis:
cementas 		
c = ........... kg/m3,
vanduo 		
v = ........... l/m3,
stambus užpildas ust = ........... kg/m3,
smulkus užpildas usm = ........... kg/m3.
tankis ρb.miš = c+v+ust+usm = ............ kg/m3.
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Pastaba. Bandymo metu nustatytas ir pagal pakoreguotą sudėtį
apskaičiuotas betono mišinio tankiai turi sutapti.
Darbo pabaigoje iš paruošto mišinio pagal 8 darbe pateiktą
metodiką suformuojami bandiniai stiprio gniuždant bandymui.
Kontroliniai klausimai
1. Betono mišinio apibrėžimas, betono mišiniui keliami reikalavimai.
2. Kaip padidinamas betono mišinio plastiškumas nepabloginant
sukietėjusio betono savybių?
3. Kas atsitiks, jei betono mišinio plastiškumą didinsime pildami
tik vandens?
4. Kokiais metodais nustatomas plastiškų ir standžių betono
mišinių klojumas?
5. Kokia įranga reikalinga betono mišinio klojumui pagal kūgio
nuoslūgį nustatyti?
6. Kaip nustatomas klojumas pagal kūgio nuoslūgį?
7. Jei betono mišinio kūgio nuoslūgis yra 60 mm, kokią slankumo klasę jis atitiks?
8. Kaip nustatomas betono mišinio tankis, kokia jo reikšmė?
9. Kaip atliekamas betono mišinio sudėties koregavimas? Pateikti skaičiavimo pavyzdį.

55

6 DARBAS

BETONO STIPRIO GNIUŽDANT KLASĖS
NUSTATYMAS
Darbo tikslas – nustatyti pagrindinį cementinio betono kokybės
rodiklį – stiprį gniuždant ir jį atitinkančią stiprio gniuždant klasę.
Teorinė dalis. Stipris gniuždant (gniuždomasis stipris) yra svarbiausia betono savybė. Cementinio betono, kaip dirbtinio akmens
medžiagos, stipris gniuždant apie 10–20 kartų didesnis už stiprį tempiant. Stipris didėja iš lėto. Esant normaliai temperatūrai (15–20ºC)
ir pakankamam drėgniui, stipris didėja ilgą laiką, bet didėjimo greitis mažėja. Tai vyksta dėl cheminių reakcijų tarp cemento mineralų
ir vandens. Pagrindinė reakcijos komponentų dalis sureaguoja per
mėnesį, todėl betono stipris nustatomas bandant 28 paras kietėjusius
bandinius.
Bandiniai
Stipriui gniuždant nustatyti dažniausiai gaminami kubo formos bandiniai, kurių briauna yra 100, 150, 200 arba 300 mm ilgio,
bei cilindrai, kurių skersmuo (d) 100, 150, 200 mm, o aukštis h = 2d.
Bandinių dydis priklauso nuo užpildų stambumo. Mažiausias matmuo
turi būti ne mažesnis už keturgubą betono mišinio stambiausių užpildo
dalelių dydį.
Bandiniai iš betono mišinio ėminio formuojami mineraline alyva
(ar kitu tepalu, panaikinančiu betono sukibimą su metalu) išteptoje
išardomoje metalinėje formoje. Bandiniai gali būti gaminami juos
išpjaunant ir išgręžiant iš bandomojo gaminio ar konstrukcijos.
Formoje betono mišinys turi būti sutankinamas taip, kad jis
neištekėtų, nesusisluoksniuotų ir kad kuo labiau atitiktų konstrukcijų
tankinimo režimą ir mišinio tankinimo laipsnį. Betono mišiniai S1, S2,
V0, V1, V2, F1 ir F2 tankinami ant vibracinio stalo, o S3, S4, V3, V4,
F3 ir F4 – metaliniu strypu, po vieną dūrį į kiekvieną 1000 mm2 (30×33
mm) plotelį. Forma užpildoma sluoksniais. Vieno sluoksnio storis neturi būti didesnis nei 60 mm. Bandiniai formoje laikomi ne trumpiau
kaip 16 val., bet ne ilgiau kaip 3 paras. Išimti iš formų bandiniai lai-
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komi iki 28 parų, drėgnoje aplinkoje – kameroje, kurioje santykinis
drėgnis (95±5) %, arba vandenyje (20±2)0C temperatūroje.
Išpjautų ar išgręžtų bandinių atraminiai paviršiai reikiamu tikslumu (nelygumai neturi būti didesni nei 0,005d) nušlifuojami arba
išlyginami specialiu skiediniu. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti
ne didesnis kaip 0,02d, o stipris gniuždant – ne mažesnis už betono
stiprį gniuždant.
Bandymo įranga: svarstyklės, slankmatis, hidraulinis presas.
Bandymas
Bandiniai, jei kietėjo vandenyje, nušluostomi drėgnu skuduru,
slankmačiu išmatuojami matmenys, pasveriami. Nuvalomi preso
plokščių ir bandinio paviršiai. Kubo formos bandinys dedamas ant
apatinės plokštės ta plokštuma, kuri lietėsi su formos sienele arba buvo
atitinkamai paruošta, ir centruojamas 0,01d tikslumu. Ant bandinio
nuleidžiama ir priglaudžiama viršutinė plokštė, sudarant gerą sąlytį su
bandinio paviršiumi.
Įjungiamas presas, gniuždymo jėga didinama taip, kad betono
bandinyje atsirandantys gniuždymo įtempimai didėtų (0,5±0,2) N/mm2
per sekundę.
Bandinio stipris gniuždant fc apskaičiuojamas pagal šią formulę:
, N/mm2 (Mpa),
čia F – ardančioji gniuždymo jėga (N);
A – bandinio gniuždymo plotas (mm2);
β – koeficientas, įvertinantis bandinių dydį (6.1 lentelė).
6.1 lentelė. Bandinių dydžio įtakos koeficientas β, skaičiuojant betono bandinių stiprį
gniuždant
Kubo kraštinė mm
β

100
0,95

150
1,00

200
1,05

300
1,10
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Iš vieno ėminio (maišymo) dažniausiai bandomi 2-3 bandiniai.
Jei kubo kraštinė ne mažesnė kaip 150 mm, gali būti bandomas 1 bandinys. Atskiro ėminio betono stipris gniuždant yra bandytų bandinių
(dviejų trijų) stiprių gniuždant aritmetinis vidurkis, suapvalintas 0,5
N/mm2 tikslumu.
Stiprio gniuždant klasės nustatymas
Išskirtinė betono savybė – didelis savybių svyravimas. Tai
paaiškinama sudedamųjų dalių (smėlio, stambių užpildų, priedų ir
netgi cemento) kokybės svyravimu, betono mišinio paruošimo, transportavimo, suklojimo (sutankinimo laipsnio) ir kietėjimo sąlygų nevienodumu. Taip atsiranda tos pačios klasės betono stiprio svyravimai.
Kuo aukštesnė betono mišinio gamybos, betonavimo kultūra, tuo
mažesni šie svyravimai.
Rodiklis, įvertinantis galimus betono kokybės svyravimus, vadinamas betono klase. Betono stiprio gniuždant klasė – tai su 95 %
tikimybe garantuotas (charakteristinis) stipris gniuždant N/mm2, suapvalintas iki standartinio dydžio. Tai reiškia, kad klase apibūdinamas
stipris pasiekiamas 95 atvejais iš 100. Kuo mažesnis stiprio svyravimas, tuo aukštesnė betono klasė atitinka vidutinį stiprį fcm.
Betono stiprio gniuždant klasė žymima raide C prirašant 28 paras kietėjusių betono bandinių garantuoto (charakteristinio) stiprio
standartines reikšmes N/mm2 (MPa). 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
150 mm skersmens ir 300 mm aukščio cilindro formos bandinius, antras skaičius – charakteristinį stiprį, gautą bandant 150 mm briaunos
kubo formos bandinius. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, betono klasė taip
žymima nuo 2004-12-01; iki nurodytos datos buvo žymima raide B.
Dar ankstesnis, tačiau kartais naudojamas betono stiprio
gniuždant rodiklis – markė rodo 28 paras kietėjusių kubo formos
bandinių vidutinį stiprį fcm išreikštą kgf/cm2 ir suapvalintą į mažesnę
pusę iki standartinės reikšmės. Yra tokios betono stiprio gniuždant
markės: M50, M75, M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400
ir t.t.
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Ryšys tarp su 95 % tikimybe garantuoto (charakteristinio) stiprio
fck ir vidutinio stiprio fcm nustatomas pagal konkrečius statistinius rodiklius: betono bandomosios serijos ėminių stiprio gniuždant vidutinį
kvadratinį nuokrypį σ :
fck = fcm –1,48∙σ N/mm2,
arba pagal bandinių atrinkimo (ėminių) skaičių apibūdinantį patikimumo koeficientą λ bei betono vienalytiškumą apibūdinantį variacijos
koeficientą v:
fck = fcm (1- λ ∙v) N/mm2,
fcm = Σ fc i /n N/mm2;,
čia fci – i-tojo ėminio bandinių (dviejų trijų) stiprių gniuždant
aritmetinis vidurkis (N/mm2);
n – bandinių atrinkimo (ėminių) skaičius (n = 6…≥15);
σ – vidutinis kvadratinis nuokrypis. Apskaičiuojamas pagal
formulę:
N/mm2;
λ – patikimumo koeficientas (6.2 lentelė);
6.2 lentelė. Patikimumo koeficientų vertės priklausomai nuo betono
bandinių ėminių skaičiaus
7
8
9
10
11
12
13 14 15 35
Ėminių skaičius n 6
2,02 1,94 1,90 1,86 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,76 1,69
Koeficientas λ

v – variacijos koeficientas, v = σ / fcm .
Standartinė vidutinė variacijos koeficiento reikšmė 0,135 (13,5 %),
leistina maksimali – 0,16 (16 %), vidutinė betono gamybos praktikoje
– 0,08 (8 %).
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Esant vidutiniam standartiniam stiprio gniuždant bandymo rezultatų
variacijos koeficientui v = 0,135 (13,5 %), tarp klasių ir markių, įvertinus
skirtingus stiprio vienetus (1N/mm2 = 10,2 kgf/cm2), gaunamas ryšys,
rodantis, kad klase apibūdinamo stiprio antrasis skaičius yra mažesnis
daugiau kaip 10,2 karto (6.3 lentelė).
6.3 lentelė. Ryšys tarp betono stiprio gniuždant klasių ir markių, kai variacijos
koeficientas 0,135
Stiprio
C6/7,5 C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C45/55
klasė
Stiprio
M400,
M100 M150 M200 M250 M300 M350
M500 M600
markė
M450

Pagal apskaičiuotą fck, suapvalintą į mažesnę pusę iki standartinės
reikšmės (kai bandomi kubai, pateiktoje stiprio gniuždant klasių eilėje
žiūrėti antrą reikšmę), 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, N/mm2
arba frm ≥ fck /(1– λ∙v), N/mm2, fr.min ≥ fck, N/mm2,
čia fck – normuojamasis ar užsakovo nurodytas betono stipris,
dažniausiai sutampantis su betono klasės skaitine reikšme
– bandant kubus – antrąja klasės 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:
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N/mm2,

čia fcm28, fcm (t) – vidutinis stipris gniuždant po 28 ir t parų.

Norint nustatyti kitokios kietėjimo trukmės betono
stiprį, naudojama tokia formulė:
			

N/mm2.

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 15–20ºC temperatūra.
Standartinėmis sąlygomis naudojamų konstrukcijų įvairaus
amžiaus betono stipris gniuždant fcm(t) gali būti apskaičiuotas taip:

,
čia fcm (t) – betono vidutinis stipris gniuždant;
fcm – 28 parų amžiaus betono vidutinis stipris gniuždant;
βcc (t) – koeficientas, įvertinantis betono amžių t;

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.
Darbo priemonės: svarstyklės, slankmatis, hidraulinis presas.
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Betono stiprio gniuždant ir tankio bandymo rezultatai
Betono sudėtis: cementas c = ........... kg/m3,
vanduo 		
v = ........... l/m3,
stambus užpildas ust = ........... kg/m3,
smulkus užpildas
usm = ........... kg/m3,    
		
v/c = ................ .
Konsistencijos klasė …….
Bandinių pagaminimo data ……………,
bandymo data ………………..,
kietėjimo trukmė ……….. paros.
Eil. Bandinių
Nr. matmenys
a×b×h
mm

Gniuždomas Tūris
plotas V=a∙b∙h
A=a∙b cm3
cm2

ArdanTankis
Masė čioji
m kg gniuždymo kg/m3
jėga
F kN

Stipris
gniuždant,
fci=β∙F/A
N/mm2

1
2
3
4
5
6
Vidutinės reikšmės

Pastaba. Koeficiento β reikšmes imti iš teorinėje dalyje esančios
6.1 lentelės.
Kiekvieno bandinio stiprį gniuždant prilyginant atskiro ėminio
bandinių vidutiniam stipriui gniuždant, apskaičiuojamas betono ėminių
vidutinis stipris gniuždant ir nustatoma jį atitinkanti stiprio gniuždant
markė:
fcm = Σ fc i /n = ........................... /.....= ...... N/mm2 = ...... kgf/cm2,
– betonas atitinka stiprio gniuždant markę M ......... .
Pagal teorinėje dalyje pateiktas formules apskaičiuojame su 95
% tikimybe garantuotą stiprį gniuždant ir nustatome kokią stiprio
gniuždant klasę C atitinka betonas.
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=

= ..................... N/mm2 .

fck ≤ fcm –1,48∙σ = ............................ = ........... N/mm2, – betonas
atitinka stiprio gniuždant klasę C...../..... .
v = σ / fcm = .......... / ........... = ............... .
fck ≤ fcm (1– λ∙v) = ......................................... = ............ N/mm2
– betonas atitinka stiprio gniuždant klasę C...../..... .
Pastaba. Išvadoje užrašoma mažesnė betono klasės reikšmė.
Išvada. Betonas atitinka stiprio gniuždant klasę C…../......,
markę M….... .

Kontroliniai klausimai
1. Kokios formos ir matmenų bandiniai naudojami betono stipriui gniuždant nustatyti, nuo ko priklauso jų dydis?
2. Kokia bandinių formavimo tvarka, kietėjimo sąlygos?
3. Kokia įranga reikalinga betono stipriui gniuždant nustatyti?
4. Kaip apibūdinama ir žymima betono stiprio gniuždant klasė?
5. Kaip nustatomas ryšys tarp su 95 % tikimybe garantuoto (charakteristinio) stiprio fck ir vidutinio stiprio fcm?
6. Kaip apibūdinama ir žymima betono stiprio gniuždant
markė?
7. Kietėjimo trukmės įtaka betono stipriui, standartinė kietėjimo
trukmė.
8. Atitinkamai stiprio gniuždant klasei C reikiamas betono
bandinių stipris gniuždant, jo nustatymo tvarka.
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