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PRATARMĖ

Metodiniai patarimai parengti bakalauro studijoms pagal modulį 
VŽVT B09 „Vandens ūkio valdymas“. Metodinių patarimų tikslas – ug-
dyti studentų analitinio darbo įgūdžius, mokyti savarankiškai techniškai 
valdyti dėstytojo nurodytų statinių statybos darbus, naudotis statybos 
techniniais reglamentais, normatyvais, technine literatūra, pratinti stu-
dentus reikšti mintis, formuluoti išvadas ir pasiūlymus.

Metodiniuose patarimuose analizuojama statybos darbų technologi-
jos projektų paskirtis, sudėtis, sudarymo tvarka. Statybos darbų techno-
logijos projektuose nurodomas konkretus darbų organizavimo metodas. 
2–5 pratybų darbuose studentai pratinami įvertinti konkrečias statinių 
statybos sąlygas, parinkti optimalų darbų organizavimo būdą. 6 praty-
bų darbe pateikti reikalavimai ežerų valymo poveikio aplinkai vertininti 
(PAV), reikės studentams savarankiškai paruošti pasirinkto ežero išvaly-
mo PAV programą. Atlikdami praktinius darbus studentai įgaus įgūdžių 
sudaryti statinių statybos kalendorinius planus, tinklinius grafi kus, orga-
nizuoti darbus srautiniu būdu, ruošti PAV.

1–5 pratybų darbų aprašus sudarė prof. L. Katkevičius, 6 pratybų 
darbo – doc. A. Ciūnys.
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1 PRATYBŲ DARBAS

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 
PROJEKTŲ (SDTP) SUDARYMAS

Darbo tikslas

1. Susipažinti su statinių SDTP paskirtimi, sudėtimi, sudarymo 
tvarka;

2. Įgauti įgūdžių sudarant dėstytojo nurodyto statinio SDTP.

Teorinė dalis

Statybos darbų technologijos projektus rengia rangovas (subrango-
vas) iki statybų darbų pradžios vadovaudamasis:

- STR 1.08.02:2002 „Statybos darbų technologijos projektai“ tech-
niniu projektu, darbo projektu;

- projekto statybos paruošiamaisiais ir organizavimo sprendiniais;
- įmonės statybos taisyklėmis;
- kitais normatyviniais dokumentais, technine literatūra;
- sąmatomis ir savikainos apskaičiavimais.
SDTP turi būti pateikti darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo 

sprendiniai. Negali būti formalios nuorodos ar ištraukos saugos ir svei-
katos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų. SDTP iš esmės atitinka 
buvusius Statybos darbų vykdymo projektus.

SDTP tikslas – numatyti konkrečias priemones statybvietei paruoš-
ti; garantuoti statybos darbų technologinį procesą; gerą kokybę; saugias 
darbo ir higienos sąlygas; gamtosaugą; apsaugą nuo gaisro; saugų eismą; 
saugų kranų ir kitų statybos mašinų ir mechanizmų darbą.

SDTP sudaromi vadovaujantis techninio projekto Statybos paruo-
šiamaisiais ir organizavimo sprendiniais (SPOS). Juose projektuotojai 
turi nurodyti statybos nuoseklumą; ypatingus statybos organizavimo 
atvejus. Pateikiamos statybos produktų suvestinės. Apskaičiuojamas 
konstrukcijų, statybinės įrangos, mašinų, mechanizmų, kranų poreikis. 
Pateikiami aplinkosaugos reikalavimai.
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Statybos darbų technologijos projekto sudėtis
Statybos darbų technologijos projekto pagrindinės sudėtinės dalys yra:
• Aiškinamasis raštas.
• Statybos kalendorinis (darbų vykdymo) arba tinklinis grafi kas, 
įskaitant darbo sąnaudų ir darbų trukmės apskaičiavimus.

• Darbininkų poreikio grafi kas.
• Mašinų ir mechanizmų poreikio grafi kas.
• Statybos produktų poreikio ir tiekimo grafi kas.
• Technologinės schemos (kortos).
• Laikinųjų statinių ir inžinerinių tinklų sprendiniai.
• Darbų, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimai.
SDTP aiškinamajame rašte pateikiama:
- statybos darbų vykdymo organizacinis ir technologinis pa-

grindimas;
- žiemos periodo darbų ypatumai;
- statybvietės paruošiamųjų darbų aprašymas;
- energetinių išteklių ir vandens poreikio skaičiavimai ir šaltiniai;
- laikinųjų pastatų poreikio pagrindimas;
- reikalingų sandėlių ir laikymo aikštelių ploto skaičiavimai,
- materialinių vertybių apsaugos, darbų saugos, apsaugos nuo gais-

ro bei aplinkos apsaugos priemonės,
- laikinųjų ir mobilių pastatų sąrašas,
- geodezijos darbų atlimimo būdai, jų tikslumas bei geodeziniai 

taškai.
SDTP aiškinamąjį raštą galima parengti greičiau taikant iš anks-

to paruoštą tipinį aiškinamojo rašto maketą. Statant nedidelės apimties 
objektus, kai nenaudojami kranai, SDTP gali būti mažesnės apimties.

SDTP gali būti sudaromi: visam objektui (kompleksui); atskiram 
statiniui; statinio daliai (požeminei, antžeminei, sekcijai, aukštui ir pan.); 
sudėtingiems, specialiems ar paruošiamiesiems darbams atlikti.

SDTP rekomenduojama parengti 2 mėnesiais anksčiau iki statybos 
pradžios. Sudarant SDTP lyginami darbų būdai, darbo ir mašinų našu-
mas, darbų trukmė, savikaina, ieškant optimaliausių sprendimų.

Sudėtingiems statiniams, konstrukcijoms, statybos metodams gali 
būti pasitelkiami projektuotojai. Pvz., montavimo darbai iš sunkių ar di-
delių blokų, naudojant spec. klojinius, gilusis gruntinio vandens šalinimas 
ar grunto sutvirtinimas, požeminių statinių statyba ir pan. SDTP sudėtis ir 
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detalizavimo laipsnis priklauso nuo statinio sudėtingumo, darbų apimties, 
technologijos naujumo, įmonės patirties statant panašius statinius.

SDTP privalomi svarbesniems statiniams statyti. Svarbesnius sta-
tinius reglamentuoja Aplinkos ministerija. Statant ir remontuojant nedi-
delės apimties objektus, kai nenaudojami kranai, Statytojui (Užsakovui) 
sutikus, gali būti sudaromi supaprastinti SDTP. SDTP būtini, jei statybo-
je naudojami kranai. Be jų techninės priežiūros institucijos neregistruo-
ja statyboje naudojamų kranų. Jei statyboje, kuriai neparengtas SDTP, 
įvyksta nelaimingas atsitikimas, tai pagrindine priežastimi laikomas 
SDTP nebuvimas.

Statinio statybos darbų technologijos projektai sudaromi tokia tvarka:
• Dokumentų analizė. Analizuojamas techninis (darbo) projektas, 

teisiniai dokumentai. Techniniame (darbo) projekte svarbiausias 
dėmesys skiriamas statybos paruošimo ir organizavimo sprendi-
niams, statybos aprūpinimo sąlygoms.

• Darbų technologijos parinkimas. Darbų technologija parenkama atsi-
žvelgiant į nurodytą statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniuo-
se. Ji tikslinama, detalizuojama, keičiama į naujesnę, efektyvesnę. Su-
daromos technologinės schemos, technologinės kortos.

• Darbininkų ir mašinų darbo sąnaudų, darbo užmokesčio ir maši-
nų darbo kainos apskaičiavimas, taikant Sistel‘os kompiuterinę 
programą.

• Statybos produktų poreikio ir kainos žiniaraščio sudarymas pagal 
tą pačią Sistel‘os programą.

• Statinio statybos darbų sąmatinės vertės (savikainos) apskaičia-
vimas.

• Darbų vykdymo kalendorinio arba tinklinio grafi ko sudarymas.
• Darbininkų ir mašinų poreikio grafi ko sudarymas ir jo optimiza-

vimas koreguojant darbų vykdymo grafi ką.
• Darbininkų grandžių ir brigadų sudarymas.
• Parengiamųjų darbų, laikinų pastatų ir inžinerinių tinklų sprendiniai.
• Statybvietės plano sudarymas.
• Gaisrinės, darbo ir aplinkos saugos reikalavimų sprendiniai.
• Aiškinamasis raštas.
• Rezultatų analizė.
• Statinio statybos technologijos projektų koregavimas, optimiza-

vimas, jeigu analizės rezultatai netenkina.
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Statybos darbų technologijos projekto statybvietės planas
Statybos darbų technologijos projektuose statybvietės planai gali 

būti sudaromi atskiriems statybos etapams (inžinerinio statybvietės ruo-
šimo, požeminės, antžeminės dalies ir pan.).

SDTP statybvietės planas turi būti pritaikytas konkrečioms sta-
tybos aikštelės sąlygoms. SDTP statybvietės planas, atsižvelgiant į 
objekto didumą, sudaromas masteliu 1:200 arba 1:500. Jame parodo-
mos statybos aikštelės ribos, esami ir projektuojami statiniai, keliai, 
komunikacijos, laikinieji įrenginiai (keliai, komunikacijos, statiniai, 
aptvarai, stogeliai, mechanizmų keliai ir jų stovėjimo vietos, apšvieti-
mo įrenginiai), apsaugos nuo gaisro priemonės, pvz., hidrantai, rezer-
vuarai ir pan., geodeziniai žymėjimo ženklai.

SDTP statybvietės plane turi būti numatyta:
- kranų pastatymo vietos, bokštinių kranų bėgių keliai;
- kranų veikimo pavojingos ir didžiausio siekio zonos;
- pagrindinių mechanizmų darbo vietos ir judėjimo keliai;
- sandėlių ir statybos produktų laikymo aikštelių išdėstymas;
- laikinojo elektros tiekimo, vandentiekio, nuotakyno, šilumos ir 

ryšių schemos;
- gaisrinių hidrantų, vandens rezervuarų ir pirminių gaisro gesini-

mo priemonių išdėstymas;
- apsauginės ir pavojingos zonos;
- teritorijos ir pavojingų zonų aptvarai, apsauginiai stogeliai ir 

pan.;
- laikinieji, privažiavimo keliai ir perėjos;
- laikinųjų pastatų ir buitinių patalpų išdėstymas.
Kranų (bokštinių, vikšrinių, automobilinių) darbo vietos ir jų judė-

jimo keliai išdėstomi taip, kad kranas galėtų pakelti ir padėti į projekti-
nę padėtį sunkiausius ir labiausiai nuo krano nutolusius surenkamuosius 
elementus (krūvius).

Įrengiant bokštinio krano pokraninius kelius prie statybvietėje esan-
čių iškasų reikia apskaičiuoti mažiausią saugų atstumą nuo iškasos pado.

Įrengiant bokštinio krano pokraninį kelią prie statinių turi būti iš-
laikomas saugus atstumas tarp statinio ir krano. Labiausiai išsikišusios 
bokštinio krano dalys, esančios 2 m aukštyje, nuo sienų, kolonų ir kons-
trukcijų rietuvių turi būti ne arčiau kaip per 70 cm, o esančios aukščiau 
kaip 2 m – ne arčiau kaip per 40 cm.
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Ne arčiau kaip už 0,5 m nuo pokraninio kelio galų turėtų būti įreng-
tos kranų atmušos. Jos daromos nuo kraštinių krano stovėjimo taškų ne 
mažesniu kaip 1,5 m stabdymo atstumu.

Dirbant su dviem ar daugiau kranų ant vieno kelio arba lygiagrečių-
jų kelių būtina numatyti priemones, garantuojančias ne mažesnį kaip 5 m 
saugų atstumą tarp kiekvienu kranu keliamų konstrukcijų.

Pažymėjus kranų judėjimo kryptis ir vietas, pažymimos kranų vei-
kimo zonos ir nuolatinės pavojingos zonos. Šios zonos turi būti atitver-
tos apsauginėmis tvoromis ir jose dirbant kranams kitus statybos darbus 
dirbti draudžiama.

Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi 
krūviai, nustatomos pavojingiausios zonos. Jos aptveriamos signaliniais 
aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teri-
torijoje. Įėjimuose į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje 
leidžiama atlikti statybos ir montavimo darbus tik tada, kai garantuo-
jamas darbininkų saugumas. Statybvietėse kranų neleidžiama naudoti, 
jeigu nesudarytas statinio statybos darbų technologijos projektas.

Laikinaisiais keliais statybvietėje tiekiamos statybinės medžia-
gos, konstrukcijos, detalės. Jie tiesiami nuo esamų arba statomų nuo-
latinių kelių, kad būtų galima privažiuoti prie sandėlių, darbo vietų, 
mechanizmų, pagalbinių pastatų. Projektuojant statybvietėje automo-
bilių transporto judėjimo schemas stengiamasi kuo geriau panaudoti 
esamus arba projektuojamus kelius. Rekomenduojama statybvietės 
kelius projektuoti žiedinius, ypač jei transporto eismas vienpusis. 
Akligaliuose daromos mašinų apsisukimo aikštelės. Jei statomo stati-
nio plotis yra didesnis kaip 18 m, tai privažiavimo kelias tiesiamas iš 
abiejų pusių, jei daugiau kaip 100 m – iš visų keturių. Jei statybvietės 
plotas yra didesnis kaip 5 ha, apsaugos nuo gaisro sumetimais į staty-
bvietę įrengiami keli įvažiavimo keliai.

Laikinųjų kelių važiuojamosios juosto plotis, jei eismas vien-
pusis – 3,5 m, jei dvipusis – 6 m. Žemės sankasos plotis atitinkamai 
5,5–6 m ir 8–8,5 m.

Jei dviem kryptimis važinėja sunkiosios transporto priemonės 
(25–30 t ir sunkesnės), važiuojamoji dalis platinama iki 8 m. Jei eismas 
vienpusis, mašinoms prasilenkti ne rečiau kaip kas 100 m, taip pat prie 
sandėlių, krano darbo zonoje, važiuojamosios dalies 8–18 m ilgio atkar-
pa paplatinama iki 6 m.
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Pagrindiniai keliai projektuojami ir tiesiami paprastai už pagrindi-
nių mechanizmų pavojingos zonos, o krovinių iškrovimo aikštelės bei 
laikinieji keliai, nutiesti konstrukcijoms montuoti – kranų darbo zonoje. 
Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti pažymėti specialiais 
ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki me-
džiagų laikymo aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m, iki 
plačiojo geležinkelio ašies – 3,75 m, iki siaurojo geležinkelio ašies – 3 m.

Jei kelias tiesiamas šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo važiuo-
jamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir na-
tūralaus grunto šlaito koefi ciento (žr. „Žemės darbai“).

Laikinieji pastatai būna gamybiniai, sandėlių, pagalbiniai, gyvena-
mieji ir visuomeniniai.

Gamybiniai pastatai – tai statybinės technologinės dirbtuvės (re-
monto ir mechanikos, įrankių, elektrotechnikos, santechnikos, stalių ir 
dailidžių, armatūros, apdailos medžiagų ruošimo ir kt.), statybos mašinų 
ir automobilių transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros ba-
zės, laboratorijos, betono ir skiedinio ruošimo mazgai, katilinės, elektros 
stotys, transformatorinės ir kt.

Pagalbiniai pastatai – tai tarnybinės patalpos (kontoros, dispečerinės), 
sanitarinės buitinės (drabužinės, darbininkų poilsio kambariai, prausyklos, 
dušai, drabužių džiovyklos, tualetai), maitinimo (bufetai, valgyklos su atve-
žamu maistu, valgyklos su maisto ruošimo cechu), medicinos punktai.

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai – gyvenamieji namai (vieš-
bučiai ir daugiabučiai), bendrabučiai, vaikų darželiai, mokyklos, polikli-
nikos, parduotuvės, pirtys, kultūros namai ir kt.

Pagalbinių pastatų nomenklatūra ir plotas priklauso nuo objektų 
didumo bei dirbančiųjų skaičiaus. Paprastai statomi tokie pagalbiniai 
pastatai: meistro kontora (jei dirbančiųjų ne daugiau kaip 50); darbų 
vykdytojo – statybos vadovo kontora (jei dirbančiųjų iki 200); dispeče-
rinė-tabelinė; kontrolinė; persirengimo kambarys (vyrų ir moterų); prau-
sykla; dušai (vyrų ir moterų); tualetai (vyrų ir moterų); valgykla; darbo 
drabužių džiovykla; patalpa sušilti žiemą.

Jei objekte dirbančiųjų daugiau kaip 200, dar gali būti įrengta masi-
nių ir visuomeninių renginių patalpa bei medicinos punktas.

Jei objekte dirba mažiau negu 25 žmonės, jame būna tokios pagal-
binės patalpos: meistro kontora, persirengimo patalpa, džiovykla, prau-
sykla, tualetas, patalpa sušilti žiemą.
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Pagalbinių pastatų statymo vietos numatomos statybvietės plane. 
Paprastai jie statomi prie įvažos, už pavojingos pagrindinių kranų zonos, 
atsižvelgiant į vyraujančių vėjų kryptį. Atstumas nuo statomų objektų 
iki valgyklų, persirengimo ir sušilimo patalpų, tualetų, dušų ir prausyklų 
turi būti ne didesnis kaip 150 m, iki geriamojo vandens fontanėlio – ne 
didesnis kaip 75 m, iki statomo objekto – ne mažesnis kaip 25 m.

Pagalbinius laikinuosius pastatus galima projektuoti pagal tipinius 
jų katalogus ir sujungti į grupes.

Objektų sandėliai – tai dengti šildomi ir nešildomi pastatai, pas-
togės, atvirosios aikštelės. Juose laikomos medžiagos, konstrukcijos, 
įrankiai. Projektuojami atsižvelgiant į statybvietėje būtinas medžiagų 
atsargas, jų atvežimo atstumą bei transporto rūšį. Mažiausių atsargų 
(montuojant surenkamąsias konstrukcijas) turi pakakti 3–5 parų ne-
pertraukiamam darbui. Didžiausias medžiagų kiekis nustatomas pagal 
kalendorinius grafi kus (ciklogramas), o sandėlių ir aikštelių plotas – 
pagal medžiagų laikymo normas.

Pagal apskaičiuotą bendrąjį plotą parenkami tipiniai sandėliai. San-
dėlių ir laikymo aikštelių išdėstymas statybvietėje turi būti toks, kad būtų 
patogu privažiuoti statybos mašinoms, mechanizmams ir darbininkams 
tektų kuo mažiau judėti, o krovimo darbų būtų kuo mažiau.

Atvirose aikštelėse laikomi gaminiai ir konstrukcijos, kurioms neken-
kia temperatūros svyravimas ir drėgmė (gelžbetonio ir betono gaminiai, ply-
tos ir pan.), pastogėse – medienos gaminiai, ruloninės medžiagos, asbest-
cementiniai lakštai, armatūra ir pan. Uždaruose apšildomuose sandėliuose 
– chemikalai, lakai, dažai ir pan., neapšildomuose – stiklas, skarda, izoliaci-
nės medžiagos, elektros, santechnikos gaminiai, prietaisai ir pan.

Išdėstant sandėlius statybvietės plane būtina numatyti, kad uždari 
sandėliai ir pastogės būtų pavojingos krano zonos, projektuojami keliai 
ties sandėliais būtų paplatinti, o pastogės masyvioms ir sunkioms me-
džiagoms (įrenginiams) būtų krano darbo zonoje arba netoli, kad nerei-
kėtų šių medžiagų (įrenginių) perkrovinėti.

Laikinasis aprūpinimas elektros energija. Statybvietės aprūpinamos 
380/220 V įtampos kintamąja elektros energija (38 V elektros varikliams 
ir kitiems elektros jėgos įrenginiams, 220 V – apšvietimu elektriniams 
įrankiams). Laikinieji tinklai projektuojami taip, kad aprūpintų visus 
vartotojus elektros energija, garantuotų pastovų jos tiekimą, o jos nuos-
toliai ir įrengimo išlaidos būtų kuo mažesnės. Elektros energijos poreikis 
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(kilovatais) apskaičiuojamas dvejopai: pagal santykinį elektros energijos 
poreikį ir pagal instaliuotąją vartotojų galią.

Variklių galia ir elektros energijos poreikis imami atsižvelgiant į 
konkrečią būklę ir normas (iš žinynų), apkrovos ir galios koefi cientai 
– iš žinynų.

Toks energijos poreikio skaičiavimas yra sudėtingas, tačiau jis įver-
tina visą statybai būtiną elektros energijos instaliuotąją galią.

Pagal instaliuotąją galią parenkamos transformatorinės arba ener-
gijos šaltiniai. Jei galima prisijungti prie stacionarių transformatorinių, 
į statybvietę tiesiamas žemos įtampos kabelis. Prisijungiant prie aukštos 
įtampos linijų parenkamos srovės įtampą žeminančios kompleksinės in-
ventorinės transformatorinės (nuo 20 iki 1000 kWA galios).

Jei arti statybvietės nėra elektros tinklų, statoma kilnojamoji elek-
tros stotis (5–100 kWA galios).

Statybvietėje transformatorinės arba elektros stotys statomos kuo 
arčiau vartotojų, bet taip, kad nepakliūtų į pavojingas ar darbo zonas ir 
netrukdytų statybos darbams. Didžiausias atstumas nuo transformatori-
nės iki objektų ≤ 250 m.

Magistralinės linijos tiesiamos daugiausia šalia kelių kartu įrengiant 
kelių apšvietimą.

Šviestuvų ir prožektorių skaičius apskaičiuojamas pagal reikiamą 
apšvietimo intensyvumą.

Laikinasis vandentiekis. Statybvietėje vandens reikia gamybos, 
ūkiniams ir buitiniams bei apsaugos nuo gaisro reikalams. Geriausia, jei 
įmanoma, panaudoti esamus vandens šaltinius ir tinklus.

Laikinojo vandentiekio projektavimo tvarka tokia;
• apskaičiuojamas vandens kiekis, atitinkantis statybos poreikius;
• parenkami vandens šaltiniai;
• numatomos vandentiekio tinklų schemos;
• apskaičiuojamas vamzdžių skersmuo;
• statybvietės plane numatomos vandentiekio tinklų trasos.
Vandens kiekis apskaičiuojamas pagal kiekvieno vartotojo vandens 

poreikį. Šie rodikliai randami kalendoriniame grafi ke pagal didžiausią 
pamainos poreikį, o vartojimo normos imamos iš žinynų.

Jei įmanoma, statybvietę geriausia aprūpinti vandeniu iš esamų 
vandens tinklų arba laikinajam vandentiekiui naudoti natūralius šalti-
nius (vandens telkinius, upes, požeminius artezinius vandenis). Vanduo 
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turi būti tinkamas visiems vartotojams. Dažniausiai visiems vartotojams 
klojamas vienas vandentiekio tinklas iš vieno vandens šaltinio. Atskiras 
gaisrinis vandentiekis tiesiamas tik tada, jei objekte yra didelis pavojus 
kilti gaisrui (medienos sandėliai, sprogstamosios medžiagos ir pan.). Iš-
orinio gaisrinio vandentiekio vamzdžių skersmuo turi būti ne mažesnis 
kaip 100 mm. Dažnai aikštelėje įrengiamas laikinasis gaisrinis vandens 
rezervuaras, kurio talpa turi būti tokia, kad vandens užtektų tris valandas 
gesinti gaisrą. Mažiausia rezervuaro talpa – 100 m3, jo atstumas iki pas-
tatų ir degiųjų medžiagų sandėlių ne mažesnis kaip 30 m.

Laikinasis vandentiekis jungiamas prie magistralinio (veikiančio) 
vandentiekio tinklo ten, kur yra vandentiekio šulinys. Prie įvado įrengia-
mas vandens skaitiklis ir sklendė tinklui atjungti. Kiekviena atšaka yra 
prijungiama prie vartotojo arba užsukama čiaupu.

Jei nėra veikiančių vandentiekio tinklų, įrengiamas autonominis laiki-
nasis vandentiekis (statomi būtinieji vandentiekio įrenginiai – gręžiniai, siur-
blinės, vandens valymo įrenginiai, švaraus vandens rezervuarai ir kt.). Sten-
giamasi naudotis būsimų statinių projektiniais gręžiniais arba mobiliosiomis 
siurblinėmis, valymo įrenginiais, sumontuotais ant automobilių priekabų, 
taip pat plūdurinėmis siurblinėmis (ima vandenį iš vandens telkinių).

Laikinieji kanalizacijos įrenginiai. Įrengti laikinuosius kanalizaci-
jos tinklus sudėtinga, todėl dažniausiai jie daromi tik ten, kur netoliese 
yra kanalizacijos tinklai. Į juos iš buitinių patalpų ir sanitarinių mazgų 
nukreipiamos nuotekos.

Jei statomas nedidelis objektas, paprastai atvežamas inventorinis 
sanitarinis mazgas, kuris prijungiamas prie laikinųjų vandentiekio, kana-
lizacijos ir elektros tinklų. Jei arti tokių tinklų nėra, dažniausiai daromas 
vietinis nusodinamasis 1,5–3 m gylio šulinys. Į jį nukreipiamos buitinių 
patalpų nuotekos. Jei jų daug, gali būti montuojami mobilieji nuotekų 
valymo įrenginiai, kuriuos sudaro siurblinės, mechaniniai ir biologiniai 
nusodintuvai bei jų elektros ir automatinė įranga. Jie yra tipiniai, daromi 
iš metalo, plastiko, įvairios valymo galios (50–500 m3 per parą).

Statybvietėje įrengiama atviroji lietaus kanalizacija (dažniausiai 
atviri grioviai šalia kelių ir objektų). Į griovius nuo išlygintos teritorijos 
su mažiausiu 0,3 % nuolydžiu suteka paviršiniai vandenys.

Laikinasis šilumos tiekimas. Šiluma (karštas vanduo, garai, karštas 
oras) būtina technologiniams (betonui, skiediniui, užpildams šildyti žie-
mą) ir ūkiniams reikalams (patalpoms, vandeniui šildyti).
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Šilumos kiekis nustatomas pagal kiekvieno šilumos vartotojo porei-
kį (pagal darbų vykdymo grafi kus) ir jų sumą (kilovatais).

Laikinųjų šilumos tinklų skerspjūviai apskaičiuojami pagal didžiau-
sią šilumos poreikį.

Geriausia statybvietės pastatų šildymo sistemą sujungti su esamais 
šilumos tinklas. Jei jų nėra, aikštelėje įrengiama kilnojamoji katilinė. Ga-
minamos konteinerinės ir surenkamųjų konstrukcijų katilinės, kurioms 
tinka kietas kuras, degalai ar dujos. Tokios katilinės naudojamos buitinių 
kompleksų karštam vandeniui ruošti, patalpoms šildyti ir technologi-
niams poreikiams tenkinti.

Statybvietės aprūpinimas suslėgtuoju oru, deguonimi ir acetilenu. 
Suslėgtas oras naudojamas pneumatiniams įrankiams, pneumatiniam 
transportui, smėliasvaidėms ir kt.

Dažniausiai statybvietėse naudojami 5–10 m3/min galios mobi-
lieji kompresoriai su lanksčių žarnų komplektu. Dažymo agregatai turi 
kompresorius, todėl apskaičiuojant suslėgtojo oro poreikį į juos neat-
sižvelgiama.

Deguonis ir acetilenas naudojami suvirinimo darbams. Jie atvežami 
plieniniuose 40 l talpos balionuose, kurie laikomi sandėliuose ir saugomi 
nuo perkaitimo, taip pat naudojami pervežamieji deguonies ir acetileno 
gamybos įrenginiai bei acetileno generatoriai.

Laikinosios ryšių ir silpnųjų srovių sistemos. Statybvietėje būtinai 
įrengiamas telefono ryšys. Kaip jį įrengti, sprendžiama vietoje. Jei reikia, 
gali būti įrengtos dispečerio, garsiakalbio, signalizacijos ir kitokių ryšių 
sistemos. Laidai tiesiami ant statybvietės atramų, konstrukcijų.

Darbo eiga

1. Išanalizuojama statinio statybos darbų technologijos projektų su-
darymo teorinė dalis, reikalinga papildoma literatūra, normatyvai 
ir žinynai.

2. Sudaromas dėstytojo nurodyto statinio statybos darbų technolo-
gijos projektas vadovaujantis teorine dalimi, papildoma literatū-
ra, normatyvais ir žinynais.
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Kontroliniai klausimai
1. Kokia statinio statybos darbų technologijos projekto (SDTP) pa-

skirtis?
2. Kas sudaro SDTP?
3. Kokiais pagrindiniais dokumentais vadovaujamasi sudarant 

SDTP?
4. Kokia SDTP sudėtis?
5. Kokia SDTP sudarymo tvarka?
6. Kas nurodoma SDTP aiškinamajame rašte?
7. Kas nurodoma statybvietės plane ir vertikaliajame pjūvyje?
8. Kaip sudaromas darbų vykdymo grafi kas ir kas jame nurodoma?
9. Kas nurodoma technologinėse schemose ir technologinėse kortelėse?
10. Kokie reikalavimai kranų parinkimui, jų pastatymo vietoms (bė-

gių keliui) ir saugiam darbui?
11. Kaip projektuojami laikinieji keliai?
12. Kokie yra statybvietės laikinieji pastatai?
13. Kaip aprūpinama statybvietė vandeniu, elektros energija ir kitais 

ištekliais?
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2 PRATYBŲ DARBAS

KALENDORINIŲ DARBŲ VYKDYMO 
GRAFIKŲ SUDARYMAS

Darbo tikslas

1. Susipažinti su statinio statybos darbų kalendorinio planavimo 
principais, darbų technologiniu nuoseklumu ir jų tarpusavio ry-
šiais ir suderinimu.

2. Įgauti įgūdžių sudarant dėstytojo nurodyto statinio statybos dar-
bų vykdymo kalendorinį grafi ką.

3. Paruošti duomenis ir išmokti dirbti su kompiuterine projektų val-
dymo Microsoft Project programa, analizuoti rezultatus.

Teorinė dalis

Kalendorinis grafi kas yra vienas iš seniausių ir plačiausiai taiko-
mų statinių statybos (ir ne tik statybos) valdymo modelių. Jo sudary-
mo pradininkas yra JAV inžinierius H. Hautas, todėl kartais vadina-
mas Hauto grafi ku.

Kalendoriniu darbų vykdymo grafi ku vadinamas dokumentas, 
nustatantis objekto ir atskirų darbų arba procesų vykdymo trukmę ir 
terminus, tarpusavio priklausomumą ir suderinimą. Objekto statybos 
trukmė nustatoma vadovaujantis direktyviniais terminais, turimais iš-
tekliais. Kalendorinius grafi kus gali sudaryti projektavimo arba ran-
govinės statybos įmonės.

Statinio statybos darbų vykdymo kalendoriniai grafi kai sudaromi 
pagal techninių arba darbo projektų „Statybos organizavimo ir paruoši-
mo sprendinius“ (STR1.05.01:2002). Statinių bei sistemų statybos dar-
bai išdėstomi metų ketvirčiais, mėnesiais bei darbo dienomis.

Kalendorinio darbų vykdymo grafi ko forma pateikta 1 lentelėje.
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1 lentelė. Kalendorinis darbų vykdymo grafi kas
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Pastaba: darbininkų darbo sąnaudos 5 skiltyje ir darbų trukmė 9 
skiltyje rašomos tik rankomis atliekamiems darbams (mūro, betono ir 
kt.). Mašinas aptarnaujančių žmonių darbo sąnaudos į 5 skiltį nerašomos 
ir jų darbų trukmė 9 skiltyje neskaičiuojama, nes tai lemia mašinos dar-
bas. Darbų vykdymo terminai nustatomi pagal apskaičiuotą darbų vyk-
dymo trukmę ir darbų eiliškumą.

Sudarant kalendorinius grafi kus, reikia stengtis, kad darbai būtų 
dirbami tolygiai, srautiškai. Tai leidžia tolygiau naudoti darbo jėgą ir sta-
tybines mašinas.

Sudarant kalendorinius grafi kus, galima lengviau planuoti darbų 
organizavimą, iš anksto numatyti sunkumus ir užbaigimo terminus. Kai 
darbininkai viršija išdirbio normas, laiku negaunama statybos produktų, 
kalendoriniai planai gali keistis. Tokiais atvejais juos reikia peržiūrėti 
ir pataisyti. Taisant reikia stengtis objektų statybos trukmę sutrumpinti. 
Darbų metu kalendoriniame grafi ke kitos spalvos linija žymima faktiška 
darbų trukmė ir terminai.

Kalendorinių darbų vykdymo grafi ko pagrindu sudaromi mašinų, 
darbininkų ir statybos produktų grafi kai, sudaromos nuomos sutartys 
trūkstamai arba specialiajai technikai, statybos produktų tiekimui.

Panašiu principu sudaromi fi rmos statinių statybos metiniai kalen-
doriniai grafi kai. Tik šiuo atveju surašomi statinių duomenys, jų statybos 
trukmė, pradžios ir pabaigos terminai.
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Įgavus įgūdžių, sudarant darbų vykdymo arba fi rmos statinių staty-
bos kalendorinius grafi kus galima taikyti kompiuterinę projektų valdy-
mo programą Microsoft Project.

Taikant projektų valdymo programą Microsoft Project:
• sudaromas objekto planas, įvertinant visas detales;
• nustatomos objekto gairės, iki kada turi būti pasiekti numatyti 

rezultatai;
• surikiuojamos užduotys, jų atlikimo nuoseklumas;
• konkrečioms užduotims paskiriamas laikas, atsižvelgiant į už-

duoties atlikimo trukmę;
• užtikrinama, kad objekto planas atitinka laiko ir biudžeto apribo-

jimus net tada, kai daromi įvairūs pakeitimai;
• susiejami keli objektai panaudojant nuorodas į grafi kus ir projek-

to valdymo dokumentus kitose aplikacijose;
• rengiamos profesionalios ataskaitos, kai objektas pristatomas 

suinteresuotoms šalims, pvz., statytojams, rangovams, subrango-
vams.

Darbų eiga

1. Analizuojama teorinė dalis, papildoma literatūra, normatyvai ir 
žinynai.

2. Apskaičiuojami reikiami duomenys ir sudaromas dėstytojo nuro-
dyto statinio statybos darbų kalendorinis grafi kas.

3. To paties statinio statybos kalendorinis grafi kas sudaromas kom-
piuterine projektų valdymo programa Microsoft Project.

4. Analizuojami ir komentuojami gauti rezultatai pagal kompiuteri-
nę programą.

Kontroliniai klausimai

1. Kokie duomenys reikalingi statinio kalendoriniam darbų vykdy-
mo grafi kui sudaryti?

2. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis sudarant kalendorinius 
darbų vykdymo grafi kus?

3. Kaip sudaromas statybos įmonės ar fi rmos kalendorinis statinių 
statybos grafi kas?
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3 PRATYBŲ DARBAS

TINKLINIŲ GRAFIKŲ SUDARYMAS

Darbo tikslas

1. Susipažinti su tinklinių grafi kų paskirtimi, elementais, sudarymo 
ir optimizavimo metodais.

2. Įgauti įgūdžių sudarant tinklinių grafi kų modelius.

Teorinė dalis

Planuojant darbus tinkliniu metodu, sudaromi grafi niai statybos 
procesų modeliai – tinkliniai grafi kai. Juose akivaizdžiau negu kalen-
doriniuose grafi kuose atsispindi darbų savitarpio ryšiai, technologinis 
nuoseklumas, vienų darbų priklausomumas nuo kitų. Tinkliniuose grafi -
kuose aiškiai matyti darbai, nuo kurių priklauso objektų statybos trukmė, 
surandamas vadinamasis kritiškas kelias ir kritiški darbai. Pagal tinkli-
nius grafi kus galima prognozuoti statybos eigą, numatyti, kaip atsilieps 
vienų darbų nukrypimas nuo plano kitiems darbams ir viso objekto sta-
tybos trukmei. Turint tinklinius grafi kus lengviau vadovauti statyboms. 
Sutelkiamas dėmesys kritiškiems darbams, galima pagrįstai paskirstyti 
materialinius išteklius tarp kritiškų ir nekritiškų darbų.

1 pav.

Planuojant darbus ir vadovaujant statyboms tinkliniu metodu, 
mažiau remiamasi intuicija, o daugiau matematiniais apskaičiavimais. 
Apskaičiuoti grafi kai koreguojami, surandamas optimalus darbų orga-
nizavimo variantas. Tinklinis metodas ypač efektyvus, vykdant sudė-
tingų objektų statybas. Tinkliniams grafi kams sudaryti taikomos kom-
piuterinės programos. Jos taikytinos supratus tinklinių grafi kų esmę, 
sudarymo principus bei įgavus įgūdžių.
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Tinklinis grafi kas yra orientuotas grafi kas, susidedantis iš darbų, 
įvykių ir priklausomumų.

Darbas tinkliniame grafi ke – tai procesas, kuriam reikia laiko ir ište-
klių sąnaudų. Procesas, kuriam reikia tik laiko sąnaudų, vadinamas lau-
kimu. Laukimas tinkliniame grafi ke traktuojamas ir vaizduojamas taip 
pat kaip ir darbas.

2 pav.

Įvykis – tai vieno ar kelių darbų pradžios arba užbaigimo faktas. 
Įvykiai tinkliniame grafi ke vaizduojami apskritimais, kvadratais arba 
rombais.

3 pav.

Priklausomumas – tai sąlyginis elementas, parodantis darbų savi-
tarpio ryšius. Jis rodo, kad vienų darbų pradžia betarpiškai priklauso nuo 
kitų darbų užbaigimo. Tinkliniuose grafi kuose jie pavaizduojami punk-
tyrinėmis rodyklėmis (vektoriais).

Tinkliniame grafi ke kiekvienas darbas ir priklausomumas apribo-
jamas vienu pradiniu ir vienu galiniu įvykiu (1 pav.). Pirmesnių darbų 
galinis įvykis yra sekančių darbų pradinis įvykis. Darbai, neturintys 
pirmesnių, vadinami išeities, o įvykis, kuriame jie prasideda – išeities 
įvykiu. Darbai, neturintys sekančių, vadinami užbaigiamaisiais, o įvy-
kis, kuriame jie užbaigiami – užbaigiamuoju įvykiu. Visiems įvykiams 
suteikiamas eilės numeris, o darbai koduojami pradinio ir galinio įvykio 
numeriais. Pradinio įvykio numeris visada turi būti mažesnis už galinio.

Kelių įvykių, darbų ir priklausomumų nenutrūkstamas nuoseklu-
mas vadinamas keliu. Jo trukmė susideda iš jį sudarančių darbų trukmės. 
Didžiausios trukmės kelias, nuo išeities įvykio iki užbaigiamojo, vadi-
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namas kritišku. Darbai, esantys kritiškame kelyje, vadinami kritiškais. 
Grafi ke gali būti keli kritiški keliai.

4 pav.
Vienatikslės sistemos tinklinis grafi kas prasideda vienu išeities įvy-

kiu ir pasibaigia vienu užbaigiamuoju. Pagrindinės tinklinių grafi kų su-
darymo taisyklės yra tokios:

1. Jeigu darbo b pradžia priklauso tik nuo darbo a užbaigimo, tai 
grafi ke vaizduojama taip (2 pav., a).

5 pav.

2. Jeigu darbų b ir c pradžia priklauso nuo darbo a užbaigimo, tai 
grafi ke vaizduojama taip (2 pav., b).

3. Jeigu darbo c pradžia priklauso nuo darbų a ir b užbaigimo, tai 
grafi ke vaizduojama taip (2 pav., c).

4. Norint pavaizduoti kelis darbus, turinčius tą patį pradinį ir tą patį 
galinį įvykį, įvedami papildomi įvykiai ir priklausomumai (3 
pav.).

5. Jeigu, baigus darbus a ir b, galima pradėti darbą c, o darbo d 
pradžia priklauso nuo darbo b užbaigimo, tai įvedamas priklau-
somumas ir grafi ke vaizduoja taip (4 pav., a).

6. Jeigu, užbaigus darbus a ir b, galima pradėti darbą c, o darbo d 
pradžia priklauso tik nuo darbo a užbaigimo ir darbo e pradžia – 
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nuo darbo b užbaigimo, tai įvedami du priklausomumai ir grafi ke 
vaizduojama taip (4 pav., b).

7. Kiekvienas darbas gali turėti bet kokį kiekį pirmesnių ir sekančių 
darbų.

8. Tinkliniai grafi kai gali būti įvairaus detalumo. Žemesnės eilės 
tinkliniai grafi kai gali įeiti į aukštesnės eilės tinklinius grafi kus 
kaip jų dalis. Aukštesnės eilės tinkliniame grafi ke žymesnės eilės 
grafi kai gali būti sustambinti (5 pav.).

Darbo eiga

1. Susipažinti su tinklinių grafi kų esme, elementais, sudarymo prin-
cipais.

2. Sudaryti tinklinių grafi kų modelius pagal dėstytojo užduotis.

Kontroliniai klausimai

1. Kokie tinklinių grafi kų pranašumai prieš kalendorinius?
2. Kokie tinklinių grafi kų elementai? Apibūdinkite juos.
3. Kokie tinklinių grafi kų sudarymo principai?
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4 PRATYBŲ DARBAS

TINKLINIŲ GRAFIKŲ APSKAIČIAVIMAS

Darbo tikslas

1. Susipažinti su tinklinių grafi kų apskaičiavimo metodais.
2. Įgauti tinklinių grafi kų skaičiavimo įgūdžių.

Teorinė dalis

Tarp tinklinio grafi ko išeities ir užbaigiamojo įvykio yra keletas 
kelių. 6 pav. parodytame tinkliniame grafi ke yra 5 keliai. Jų trukmė yra 
skirtinga (2 lentelė).
2 lentelė.

Keliai Trukmė laiko vienetais
1–2–3–5 4 + 5 + 6 = 15
1–2–4–5 4 + 0 + 4 = 8
1–2–5 4 + 5 = 9
1–3–5 2 + 6 = 8
1–4–5 3 + 4 = 7

Ilgiausias yra 1–2–3–5 kelias – 15 laiko vienetų. Jis yra kritiškas. 
Darbų kompleksas, pavaizduotas grafi ke, bus įvykdytas per 15 laiko 
vienetų (valandų, pamainų arba darbo dienų). Kiti keliai, palyginus su 
kritiškuoju, turi laiko atsargas (laiko rezervus). Darbai, esantys ne kritiš-
kame kelyje, gali būti skirtingai pradedami ir turėti skirtingus pradžios ir 
pabaigos terminus: ankstyvą pradžią ir ankstyvą pabaigą, vėlyvą pradžią 
ir vėlyvą pabaigą. Jeigu darbai pradedami anksčiausiu terminu (anksty-
va pradžia), tai užbaigiami anksčiausiu terminu (ankstyva pabaiga). Jei-
gu darbai pradedami vėliausiu terminu (vėlyva pradžia), tai užbaigiami 
vėliausi terminu (vėlyva pabaiga). Laikas, kiek galima padidinti darbo 
trukmę arba nukelti pradžios terminą, nedidinant kritiško kelio trukmės, 
vadinamas bendru laiko rezervu. Laikas, kiek galima padidinti darbo tru-
kmę arba nukelti pradžios terminą, nekeičiant sekančių darbų ankstyvos 
pradžios termino, vadinamas atskiru laiko rezervu.
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6 pav.

Apskaičiuoti tinklinius grafi kus – tai reiškia surasti kritišką kelią, 
jo trukmę, ankstyvus ir vėlyvus darbų parametrus ir laiko rezervus. Ap-
skaičiuojama elektroninėmis skaičiavimo mašinomis arba ranka. Ranka 
tikslinga skaičiuoti, kai grafi ke darbų nedaug – iki 500.

Apskaičiuojant tinklinius grafi kus ranka, būdingi parametrai pažy-
mimi taip:

ti-j – darbo trukmė;
tkr – kritiško kelio trukmė;

apr
i jt − – darbo ankstyva pradžia;
apb
i jt − – darbo ankstyva pabaiga;
vpr
i jt − – darbo vėlyva pradžia;
vpb
i jt − – darbo vėlyva pabaiga;

Ri-j – bendras darbo rezervas;
ri-j – atskiras darbo rezervas.
Šiuose simboliuose i reiškia pradinio įvykio numerį, o j – galinio. 

Apskaičiuojama lentelėje arba grafi ke.
Lentelėje apskaičiuojama pagal tokias formules:

 -
apr apb
i j h it makst− = ;  (1)

 
apb apr
i j i j i jt t t− − −= + ; (2)

 
vpb vpr
i j i kt mint− −= ; (3)

 vpr vpb
i j i j i jt t t− − −= − ;  (4)

 vpb apb vpr apr
i j i j i j i j i jR t t t t− − − − −= − = − ; (5)
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 apr apb
i j j k i jr t t− − −= − . (6)

Šiose formulėse h yra pirmesnių darbų pradinio įvykio numeris, o k – 
sekančių darbų galinio įvykio numeris. Kitų indeksų reikšmės minėtos.

6 pav. tinklinio grafi ko apskaičiavimo pavyzdys pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. Tinklinio grafi ko apskaičiavimas

Kad lengviau būtų įsiminti skaičiavimų tvarką pagal 1–6 formules, 
3 lentelėje atitinkamiems parametrams apskaičiuoti reikalingi skaičiai 
apvesti kvadratais ir sujungti rodyklėmis. Apskaičiuojama tokia tvarka. 
Pagal tinklinį grafi ką, pirmoje ir antroje skiltyje surašomi darbų kodai, o 
ketvirtoje ir septintoje – trukmė. Pirmoje skiltyje įvykiai rašomi didėjan-
čia tvarka. Pirmuoju įvykiu prasidedančių darbų ankstyva pradžia yra lygi 
nuliui, o ankstyva pabaiga – trukmei. Antruoju įvykiu prasidedančių darbų 
ankstyva pradžia yra lygi šiuo įvykiu užsibaigiančių darbų ankstyvai pa-
baigai (1 formulė), o ankstyva pabaiga – ankstyvos pradžios ir trukmės 
sumai (2 formulė). Darbo 2–3 ankstyvos pradžios ir ankstyvos pabaigos 
apskaičiavimo kodas parodytas 3 lentelėje. Jeigu antruoju įvykiu užsibaig-
tų keli darbai, tai darbo 2–3 ankstyva pradžia būtų lygi antruoju įvykiu 
užsibaigiančių darbų didžiausiai ankstyvos pradžios ir trukmės sumai.

Analogiškai kaip darbo 2–3 apskaičiuojama visų darbų ankstyvos 
pradžios ir ankstyvos pabaigos. Be to, apskaičiuojama užbaigiamuoju 
įvykiu tariamai prasidedančio darbo ankstyva pradžia 15 ir parašoma tre-
čios skilties gale. Tariamo darbo ankstyva pradžia ir vėlyva pradžia yra 
lygios, todėl skaičius 15 parašomas 6 skilties gale. Darbų vėlyva pradžia 
ir vėlyva pabaiga apskaičiuojamos nuo lentelės apačios. Užbaigiamuoju 
įvykiu užsibaigiančių darbų vėlyva pabaiga yra lygi tuo įvykiu prasi-
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dedančio tariamo darbo vėlyvai pradžiai 15 (3 formulė). Darbų vėlyva 
pradžia apskaičiuojama, iš vėlyvos pabaigos atimant trukmę (4 formulė). 
Darbo 3–5 vėlyvai pabaigai ir vėlyvai pradžiai apskaičiuoti kodas paro-
dytas kvadratais ir rodyklėmis 3 lentelėje.

Kitų darbų vėlyva pabaiga ir vėlyva pradžia apskaičiuojama analo-
giškai, tik jeigu sekantys darbai yra keli, tai reikia prisiminti, kad vėlyva 
pabaiga yra lygi sekančių darbų mažiausiam vėlyvos pradžios terminui.

Bendras laiko rezervas yra lygus vėlyvos pabaigos (8 skiltis) ir anks-
tyvos pabaigos (5 skiltis) skirtumui arba vėlyvos pradžios (6 skiltis) ir anks-
tyvos pradžios (3 skiltis) skirtumui (5 formulė). Darbo 2–5 bendram laiko 
rezervui apskaičiuoti kodas parodytas kvadratais ir rodyklėmis 3 lentelėje.

Atskiras laiko rezervas apskaičiuojamas iš sekančių darbų anksty-
vos pradžios atimant skaičiuojamo darbo ankstyvą pabaigą (6 formulė). 
Darbo 2–4 atskiram laiko rezervui apskaičiuoti kodas kvadratais ir rody-
klėmis parodytas 3 lentelėje.

Tie darbai, kurių laiko rezervai lygūs nuliui, yra kritiški, o tų darbų 
nenutrūkstamas nuoseklumas nuo išeities įvykio iki užbaigiamojo yra 
kritiškas kelias.

Ar tiksliai apskaičiuota, įsitikinama taip: a) ankstyvi darbų parame-
trai turi būti mažesni arba lygūs atitinkamiems vėlyviems parametrams; 
b) nors vieno išeities darbo vėlyva pradžia turi būti lygi nuliui; c) kritiš-
kas kelias turi būti nenutrūkstamas darbų ir priklausomumų nuoseklu-
mas nuo išeities įvykio iki užbaigiamojo; d) atskiras laiko rezervas turi 
būti mažesnis arba lygus bendram laiko rezervui.

Grafi ke apskaičiuojami ne visi parametrai, o tik tokie: darbų anks-
tyvos pradžios, vėlyvos pabaigos, bendri ir atskiri laiko rezervai. Ap-
skaičiuotos šių parametrų reikšmės sudaromos grafi ke. Skaičiuojama 
pagal tokias formules:

 
apr apr
i j h i h it maks t t− − −= +( ); (7)

 vpb vpb
i j j k j kt min t t− − −= +( ); (8)

 
vpb apr

i j i j i j i jR t t t− − − −= − − ; (9)

 
apr apr

i j j k i j i jr t t t− − − −= − − . (10)
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Apskaičiuoto grafi ko pavyzdys pateiktas 7 pav. Apskaičiavimo re-
zultatams užrašyti kiekvieno įvykio apskritimas dalijamas į 4 dalis. Vir-
šutinėje dalyje – pirmesnių darbų vėlyva pabaiga. Apatinėje dalyje rašo-
mas prieš einančio įvykio numeris, per kurį praeina didžiausios trukmės 
kelias. Laiko rezervai užrašomi stačiakampiuose prie rodyklių. Kairėje 
pusėje rašomas bendras laiko rezervas, o dešinėje atskiras.

7 pav. Apskaičiuoto tinklinio grafi ko pavyzdys

Pirmuoju įvykiu prasidedančių darbų ankstyva pradžia yra lygi nuliui, 
o kitų darbų – didžiausiai pirmesnių darbų ankstyvos pradžios ir trukmės 
sumai (7 formulė). Pavyzdžiui, darbo 3–5 didžiausia yra pirmesnio darbo 
2–3 ankstyvos pradžios 4 ir trukmės 5 suma 9. Ją parašome trečio įvykio 
apskritimo kairėje dalyje. Analogiškai apskaičiuojamos visų darbų anksty-
vos pradžios. Jas apskaičiuojant, apatinėje dalyje rašomi tų pirmesnių įvy-
kių numeriai, per kuriuos praeina didžiausios trukmės kelias. Penkto įvykio 
apskritimo kairėje dalyje įrašoma tariamai prasidedančio darbo ankstyva 
pradžia 15. Ji yra lygi penktu įvykiu užsibaigiančių darbų vėlyvai pabaigai, 
todėl skaičių 15 parašome penkto įvykio apskritimo dešinėje pusėje.

Kitų darbų vėlyva pabaiga skaičiuojama nuo grafi ko galo. Ji yra 
lygi mažiausiam sekančių darbų vėlyvos pabaigos trukmės skirtumui (8 
formulė). Pavyzdžiui, darbo 1–2 mažiausias darbo 2–3 vėlyvos pabaigos 
9 ir trukmės 5 skirtumas 4. Jį įrašome antro įvykio apskritimo dešinėje 
pusėje. Analogiškai apskaičiuojamos visų darbų vėlyvos pabaigos.

Bendras laiko rezervas yra lygus vėlyvos pabaigos ir trukmės bei 
ankstyvos pradžios skirtumui (9 formulė). Pavyzdžiui, darbo 2–5 bendras 
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laiko rezervas yra lygus vėlyvos pabaigos 15 ir trukmės 5 bei ankstyvos 
pradžios 4 skirtumui 6. Jis parašomas stačiakampio kairėje pusėje.

Atskiras laiko rezervas yra lygus sekančių darbų ankstyvos pradžios 
ir trukmės bei skaičiuojamojo darbo ankstyvos pradžios skirtumui. Pavyz-
džiui, darbo 1–4 atskiras laiko rezervas lygus darbo 4–5 ankstyvos pradžios 
4 ir trukmės 3 bei darbo 1–4 ankstyvos pradžios 0 skirtumui 1. Jis parašomas 
stačiakampio dešinėje pusėje. Užbaigiamųjų darbų vėlyva pabaiga yra lygi 
kritiško kelio trukmei. Kritiški darbai surandami, pradedant nuo užbaigia-
mojo įvykio, pagal įvykių numerius, surašytus apatinėje apskritimų dalyje.

Palyginus skaičiavimus lentelėje ir grafi ke, išryškėja tokie jų pri-
valumai ir trūkumai: a) skaičiuojant grafi ke, nebūtina griežtai sutvarkyti 
įvykių numeraciją, išvengiama klaidų, kurių padaroma duomenis iš gra-
fi ko perrašant į lentelę; b) grafi ke apskaičiuojama greičiau negu lentelėje; 
c) skaičiavimo parametrai darbų metu dažnai keičiasi, todėl, nuolat juos 
taisant, grafi kas apsitepa, nepatogu juo toliau naudotis; d) periodiškai 
perskaičiuojant, lentelėse atsispindi visa statybos dinamika. Šios dinami-
kos analizė yra labai naudinga statant kitą analogišką objektą.

Apskaičiuota kritiško kelio trukmė sulyginama su direktyvine objek-
to statybos trukme. Jeigu kritiško kelio trukmė trumpesnė už direktyvinę 
arba lygi jai, tai tinklinis grafi kas tvirtinamas ir juo vadovaujamasi. Jeigu 
kritiško kelio trukmė ilgesnė už direktyvinę, tai tinklinis grafi kas opti-
mizuojamas, t. y. trumpinamas kritiškas kelias. Jį galima sutrumpinti, 
skiriant papildomų mašinų bei darbininkų, organizuojant mašinų darbą 
2 ar 3 pamainomis, keičiant darbų vykdymo technologinį nuoseklumą. 
Pirmiausia reikia mažinti darbininkų ir mašinų skaičių didelį laiko rezer-
vą turintiems darbams vykdyti, o didinti kritiškiems darbams. Tik pilnai 
panaudojus visus turimus išteklius galima skirti papildomus. Juo mažiau 
darbai turi laiko rezervų, tuo grafi kas tobulesnis. Trumpinant kritiško 
kelio trukmę, reikia trumpinti ir kitų kelių trukmę, jeigu ji didesnė už 
direktyvinę objekto statybos trukmę.

Organizuotu tinkliniu grafi ku vadovaujamasi valdant ir organizuo-
jant statybas. Nustatytu periodu (kas savaitė, kas dešimt dienų, kas dvi 
savaites ar kas mėnesį) atsakingi vykdytojai perduoda informaciją apie 
darbų eigą. Pagal darbų vykdymo rezultatus, tinkliniai grafi kai perskai-
čiuojami ir optimizuojami. Atsakingiems vykdytojams pranešami nauji 
kritiški keliai ir pasikeitę laiko rezervai. Kartu su atsakingais vykdytojais 
paruošiamos priemonės kritiško kelio trukmei trumpinti.
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Statinio statybos eigai ir atitinkamiems darbams paspartinti tai-
komos papildomos priemonės. Statinio statybai operatyviai valdyti 
ir kontroliuoti pagal tinklinių grafi kų perskaičiavimo ir optimizavi-
mo rezultatus sudaromi kito periodo (savaitės, dekados ir pan.) darbų 
vykdymo planai.

Atsižvelgiant į statinių statybos organizavimo formas, geriausia 
sudaryti sustambintus tinklinius grafi kus grupei statinių, kuriuos įmo-
nės stato per vieną sezoną. Vandens ūkio statybos darbų sąlygos yra 
labai susijusios su metų laikais. Dauguma darbų yra sezoniniai, todėl 
tinklinius grafi kus reikia sudaryti kalendorinio laiko masteliu. Tinkli-
niai grafi kai sudaromi prieš darbų sezoną – sausio–kovo mėnesiais. Su-
darant tinklinius grafi kus, reikia turėti visų statinių projektinę-sąmatinę 
dokumentaciją, žinoti įmonės pajėgumus.

Tinklinius grafi kus reikia sudaryti taip, kad visos statybinės maši-
nos būtų pilnai išnaudojamos. Darbus reikia organizuoti taip, kad darbi-
ninkų skaičius per visą sezoną būtų vienodas.

Sudarius tinklinius grafi kus taip, kad statybinės mašinos ir dar-
bininkai dirbtų nenutrūkstamai, darbai negali turėti laiko rezervų. 
Taigi visi darbai tampa kritiškais, o tinklinis grafi kas įgyja linijinio 
grafi ko formą (8 pav.). Tokie grafi kai vadinami tinkliniais-linijiniais. 
Šie grafi kai sudaromi laiko masteliu, todėl juos nebūtina apskaičiuo-
ti. Visi darbų parametrai matomi grafi škai. Tokie grafi kai yra gana 
akivaizdūs. Tam tikru periodu jie peržiūrimi, įvykdyti darbai laiko 
masteliu pažymimi grafi ke pastorinant linijas. Darbų vykdymo eiga 
matyti grafi škai. Galima ieškoti priemonių atsiliekantiems darbams 
paspartinti. Tinkliniuose-linijiniuose grafi kuose galima pažymėti ir 
statybos produktų tiekimo terminus.

Darbo eiga

1. Analizuojama tinklinių grafi kų apskaičiavimo metodika.
2. Skaičiuojami nesudėtingi tinklinių grafi kų modeliai.
3. Tie patys modeliai skaičiuojami kompiuterine programa.
4. Analizuojami ir komentuojami kompiuterine programa gauti 

skaičiavimo rezultatai.
5. Įgaunama įgūdžių tinklinių grafi kų jungimo, stambinimo bei op-

timizavimo.
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Kontroliniai klausimai
1. Ką reiškia apskaičiuoti tinklinį grafi ką? Kokie skaičiavimo meto-

dai taikomi?
2. Kaip žymimi būdingi tinklinių grafi kų parametrai?
3. Kas yra kritiškasis kelias? Kaip jis nustatomas?
4. Ką reiškia ankstyvieji ir vėlyvieji darbų pradžios ir pabaigos ter-

minai?
5. Kas yra atskirasis ir vėlyvasis laiko rezervas?
6. Kokie skaičiavimo lentelėje ir grafi ke privalumai ir trūkumai?
7. Ką reiškia optimizuoti tinklinio grafi ko modelį? Kaip tai daro-

ma?
8. Kokie ypatumai sudarant tinklinius grafi kus hidrotechnikos stati-

nių statybai?
9. Kokie privalumai skaičiuojant tinklinius grafi kus kompiuterine 

programa?
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5 PRATYBŲ DARBAS

DARBŲ ORGANIZAVIMAS SRAUTINIU 
BŪDU

Darbo tikslas

1. Susipažinti su statybos darbų organizavimu srautiniu būdu.
2. Įgauti įgūdžių sudarant dėstytojo nurodyto statinių komplekso 

statybą srautiniu būdu.

Teorinė dalis

Darbus objekte galima organizuoti nuosekliai, lygiagrečiai ir srautiškai. 
Nuoseklaus darbų organizavimo grafi kas parodytas 9 pav., a. Baigus pirmą 
darbo procesą, pradedamas antras, o baigus antrą, pradedamas trečias ir t. t. 
Kiekvieno proceso trukmė priklauso nuo mašinų skaičiaus. Norint sutrum-
pinti darbų trukmę, reikia didinti mašinų skaičių. Didžiausias nuoseklaus 
darbų organizavimo trūkumas – kad darbai ilgai trunka arba reikia daug ma-
šinų ir darbininkų. Šitaip galima darbus organizuoti statant hidrotechnikos 
statinius, kai, neatlikus vieno darbų etapo, negalima pradėti kito.

Taikant lygiagretų darbų organizavimo metodą, objekte nebaigus 
vieno proceso, pradedamas kitas, to nebaigus, pradedamas trečias ir t. 
t. Lygiagretaus darbų organizavimo grafi kas pateiktas 9 pav., b. Dirbant 
šiuo metodu, su dvigubai mažesniu mašinų skaičiumi darbų kompleksas 
įvykdomas per trumpesnį laiką, negu dirbant nuosekliu metodu. Meli-
oracijos objektuose lygiagrečiai galima dirbti kultūrtechnikos darbus, 
kasti griovius, rengti drenažą ir t. t. Šiuo metodu melioracijos ir vandens 
ūkio statybos darbai dažnai organizuojami.

Organizuojant darbus srautiniu būdu, objektai skirstomi į ruožus. 
Darbo procesus brigados atlieka nuosekliai, pereidamos iš vieno ruožo į 
kitą. Srautiniu būdu galima darbus organizuoti vienodos paskirties objektų 
grupėje. Šiuo atveju, atlikdamos darbo procesus, brigados pereina iš vie-
no objekto į kitą. Darbų organizavimo srautiniu būdu grafi kas pateiktas 9 
pav., c. Objektas suskirstytas į 8 ruožus. Brigados ruožuose dirba po vieną 
dieną ir visą darbų kompleksą baigia per 10 dienų. Šis metodas geriausiai 
tinka darbams organizuoti tarp objektų, vykdant juos vieną po kito.
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9 pav. Darbų organizavimo grafi kai:
a – nuosekliu metodu; b – lygiagrečiu metodu; c – srautiniu (pastovaus ritmo) metodu
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Dažniausiai darbai organizuojami visais minėtais metodai. Pavyz-
džiui, organizuojant statinių statybą srautiniu būdu, objektuose darbus 
galima organizuoti lygiagrečiu ar net nuosekliu būdu. Brigados nuose-
kliai pereina iš vieno ruožo į kitą arba iš vieno objekto į kitą. Kai objektų 
daug, galima lygiagrečiai organizuoti du ar daugiau srautų.

Srauto teorija. Srautinis statybos darbų vykdymo būdas yra ana-
logiškas pramoninei konvejerinei gamybai. Pramonėje konvejerinė ga-
myba organizuojama paprastai. Staklės ir darbininkai išdėstomi techno-
loginiu nuoseklumu, o gaminys tam tikroms darbo operacijoms atlikti 
perkeliamas iš vienos darbo vietos į kitą. Statybose daroma atvirkščiai. 
Darbo objektai stovi vietoje, o darbininkai ir mašinos, judėdami tech-
nologiniu nuoseklumu nuo vieno darbo objekto prie kito, atlieka jiems 
skirtas darbo operacijas.

Srautai organizuojami viename objekte, jį suskirsčius į ruožus, arba 
grupėje objektų. Atskiriems darbo procesams atlikti organizuojamos speci-
alios brigados. Brigados darbo trukmė ruože (objekte) vadinama brigados 
darbo ritmu (t). Atskiros brigados darbo grafi kas vadinamas daliniu srau-
tu. Kompleksinis procesas, susidedantis iš dalinių srautų, sudaro statybos 
srautą. Srautai gali būti pastovaus bei kartotinio ritmo ir neritminiai.

Pastovaus ritmo sraute brigadų darbo trukmė ruožuose (objektuose) 
vienoda. Toks srautas yra paprasčiausias ir lengviausiai organizuojamas. 
Pastovaus ritmo srauto grafi kas pateiktas 9 pav., c. Brigadų daliniai srau-
tai pavaizduoti laužtomis linijomis, kurių viršuje nurodyti ruožų (objek-
tų) numeriai. Kaip matyti iš grafi ko, brigados į srautą įsijungia ne iš kar-
to, o tam tikru srauto žingsniu (k). Statybos srautas (T) vyksta trimis 
stadijomis: srauto išsivystymas (T1), pastovus srautas (T2) ir mažėjantis 
srautas (T3). Juo ilgiau trunka pastovus srautas, tuo ilgiau dirba vienodas 
mašinų skaičius, tuo organizaciniu atžvilgiu patogiau dirbti. Organizuo-
jant srautą, reikia stengtis, kad darbai ruože (objekte) būtų kuo greičiau 
užbaigiami. Tai priklauso nuo brigadų skaičiaus ir jų darbo ritmo. O 
brigadų skaičius priklauso nuo technologinio proceso, todėl jų skaičius 
nustatomas pirmiausia. Brigadų darbo ritmas priklauso nuo darbų kiekio 
ir mašinų skaičiaus. Darbų kiekį galima keisti, didinant arba mažinant 
ruožų skaičių, tačiau tai dažniausiai priklauso nuo objekto pobūdžio. 
Todėl, organizuojant srautą, itin svarbu parinkti tinkamą brigadų sudė-
tį. Mažinant brigadų darbo ritmą, reikia didinti mašinų arba darbininkų 
skaičių. Didinant mašinų skaičių, reikia žiūrėti, kad užtektų darbo fronto. 
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Brigadų darbo ritmas nepageidaujamas mažesnis kaip viena pamaina. Be 
to, jis turi būti lygus sveikam pamainų skaičiui.

Kartais nepasiseka suorganizuoti pastovaus ritmo srauto. Tada rei-
kia stengtis, kad atskirų brigadų darbo ritmas kartotųsi sveiką skaičių 
kartų. Tuo atveju bendras statybinio proceso darbo ritmas nesutrinka. 
Tiems procesams, kurių darbo ritmas yra ilgesnis už trumpiausiąjį, orga-
nizuojamos kelios tokios pat brigados. Brigadų organizuojama tiek, kiek 
kartų darbo proceso trukmė yra ilgesnė už srauto žingsnį arba už trum-
piausią darbo ritmą. Vienodos brigados lygiagrečiai dirba skirtinguose 
ruožuose, ir bendras statybinio proceso darbo ritmas nesutrinka. Toks 
srautas vadinamas kartotinio ritmo srautu. Grafi škai šis srautas pavaiz-
duotas 10 pav., a.



36

10 pav. Kartotinio ritmo (a) ir neritminio srauto (b) grafi kai
Šiame grafi ke matyti, kad antram procesui atlikti reikia dvigubai 

ilgesnio laiko, negu pirmam ir trečiam, todėl jam atlikti organizuojamos 
dvi tokios pat brigados. Jų darbo ritmas yra dvigubai ilgesnis. Jeigu ku-
riems nors darbo procesams atlikti reikėtų 3 kartus ilgesnio laiko, tada 
reikėtų organizuoti tris analogiškas brigadas ir t. t.

Dažnai atskirų procesų darbo kiekis bei darbo sąnaudos objektuose ski-
riasi ir vienodo brigadų ritmo sudaryti neįmanoma. Kai kurį darbo sąnaudų 
skirtumą (iki 20 %) galima išlyginti pagal brigadų laiko normų viršijimą. 
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Kai skirtumas didesnis, tai organizuojamas neritminis srautas (10 pav., b). 
Neritminis srautas gali būti vienodai ir nevienodai kintančiu ritmu: kai ruo-
žai (objektai) tarpusavyje skiriasi tik darbų kiekiu, t. y. visų brigadų darbo 
ritmas vienavardžiuose ruožuose (objektuose) yra vienodas, ir kai brigadų 
darbo ritmas vienavardžiuose ruožuose yra skirtingas. Neritminis srautas turi 
laiduoti nenutrūkstamą brigadų darbą ir perėjimą iš vieno ruožo (objekto) į 
kitą. Neritminio srauto grafi kas sudaromas taip. Apskaičiuojama kiekvienos 
brigados darbo trukmė. Parenkant brigadų sudėtį, šią trukmę stengiamasi 
suvienodinti. Ant atskirų popieriaus lapų išbraižomi brigadų darbo trukmės 
grafi kai pagal ruožus (objektus). Visų brigadų darbas suderinamas, pastu-
miant kiekvienos brigados grafi ką į dešinę tiek, kad vienu laiku nesutaptų 
dviejų brigadų darbas viename ruože (10 pav., b).

Projektuojant darbus srautiniu būdu, paprastai sudaromi keli vari-
antai ir parenkamas geriausias.

Vandens ūkio statybose geriausia srautiškai organizuoti brigadų 
darbą. Srauto grafi kai sudaromi kalendorinio laiko masteliu. Statant lini-
jinius statinius (kelius, pylimus, kanalus ir kt.), organizuojami linijiniai 
srautai. Brigados arba grandys į darbą įjungiamos palaipsniui, viena po 
kitos. Jų darbo tempas turi būti vienodas. Planavimo ir kontrolės sume-
timais linijinis statinys suskirstomas į ruožus. Pralaidų, tiltų, slenksčių ir 
kitokių statinių statybai organizuojami atskiri srautai, kurie suderinami 
su pagrindiniu linijinio statinio statybos srautu.

Darbo eiga

1. Išanalizuojami statybos darbų organizavimo metodai – nuose-
klus, lygiagretus ir srautinis.

2. Išanalizuojama srautinio darbų organizavimo metodo teorija – ri-
tminio, neritminio, pastovaus ir kartotinio ritmo esmė.

3. Sudaromas dėstytojo nurodyto statinių komplekso statybos orga-
nizavimas srautiniu būdu.

Kontroliniai klausimai

1. Kokie metodai taikomi statybos darbams organizuoti?
2. Kuo pranašesnis srautinis darbų organizavimas prieš kitus metodus?
3. Kokia yra srautinio darbų organizavimo esmė?



38

4. Kas yra darbo ritmas?
5. Kuo skiriasi ritminis srautas nuo neritminio?
6. Koks yra kartotinio ritmo srautas?
7. Ką reiškia „srauto išvystymas“ ir „mažėjantis srautas“?
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