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PRATARMĖ

Statyba	–	viena	seniausių	ir	humaniškiausių	žmogaus	kūrybinės	veiklos	sričių.	
Statybos	sąvoka	apima	plačią	statybų	veiklos	sritį,	taigi	ir	individualiųjų	gyvenamųjų	
namų	sektoriaus	pastatų	 statybas,	kurių	pastaruoju	metu	sparčiai	daugėja.	Žmogus	
siekė	 individualumo	nuo	neatmenamų	 laikų,	kai	pirmykštis	žmogus	pajuto	poreikį	
turėti	 stogą	 virš	 galvos.	 Senovinis	 žmogaus	 būstas	 buvo	 statomas	 iš	 vertikaliai	
susmeigtų	kuolų,	apipintų	šakomis	ar	nendrėmis,	stogas	–	iš	šakų	ir	nedidelių	rąstų	
su	lapų	ar	žolės	danga	–	laikėsi	ant	sienų	ir	viduryje	esančio	kuolo.	Vėliau	žmonės,	
išmokę	 daryti	 sudėtingesnes	 konstrukcijas	 iš	 stipresnių	 medžiagų,	 ėmė	 statyti	
sudėtingesnės	formos	pastatus.

Naujosios	 kartos	 pastatų	 statybai	 reikia	 nemažai	 žinių,	 išmonės.	 Nemaža	 da-
lis	 žmonių	 statosi	 individualų	 gyvenamąjį	 būstą,	 nesusipažinę	 su	 statybos	 normaty-
viniais	dokumentais,	 reglamentuojančiais	visus	 statybos	proceso	etapus,	nežinodami	
statybinių	medžiagų	 savybių,	naudojimo	sąlygų	 ir	kaip	 jas	panaudoti	pagal	paskirtį,	
aplinką.	todėl	kiekvienas	žmogus,	norintis	teisingai	orientuotis	pastatams	naudojamų	
statybinių	 medžiagų	 įvairovėje,	 turi	 sugebėti	 nuodugniau	 pažinti	 ir	 suprasti	 įvairių	
medžiagų	savybes	ir	kitimo	dėsningumus,	įvertinti	jų	stiprumą,	tinkamumą	jas	naudoti.	
tinkamai	parinkus	statybines	medžiagas	ne	tik	užtikrinamas	tam	tikro	konstrukcinio	
elemento,	bet	ir	viso	pastato	ar	statinio	patikimumas	ir	ilgaamžiškumas.	tai	yra	svarbu	
ir	ekonominiu	požiūriu.	Kokybiškesnę	medžiagą	lengviau	naudoti,	mažesnės	medžiagų	
sąnaudos,	sumažėja	transportavimo	išlaidos,	pastatas	esti	išvaizdesnis.

Šioje	mokomojoje	knygoje	glaustai	aprašomi	Lietuvos	Respublikoje	statybą	regla-
mentuojantys	normatyviniai	dokumentai,	tarp	jų	techniniai	dokumentai,	reglamentuo-
jantys	esminius	reikalavimus	statiniams.	Leidinyje	pateikta	statinio	projekto	rengimo	ir	
jo	įteisinimo	principai.	Be	to,	studentai	supažindinami	su	statybinių	medžiagų	klasifi-
kacija,	pagrindinėmis	medžiagų	savybėmis,	statybinėmis	medžiagomis,	jų	gaminiais	ir	
naudojimo	galimybėmis.
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1. TEISINIAI DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS 
STATYBĄ

1.1. Statybą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų sistema, jos 
tikslai

Statybą	reglamentuojančių	normatyvinių	dokumentų	sistemą	sudaro	teisiniai	ir	
techniniai,	kiti	statybos	procesą	reglamentuojantys	dokumentai	(1.1	pav.).

1.1	pav.	Statybą	reglamentuojančių	normatyvinių	dokumentų	sistema

Statybą	 reglamentuojančių	 normatyvinių	 dokumentų	 pagrindą	 sudaro	 Lietu-
vos	 Respublikos	 Vyriausybės	 įgaliotų	 valstybės	 valdžios	 institucijų,	 kitų	 įstaigų	 ir	
organizacijų	(mokslo,	mokymo,	visuomeninių)	bei	įmonių,	bendrovių,	asociacijų	nus-
tatyta	tvarka	patvirtintų	ar	priimtų	normatyvinių	dokumentų,	reglamentuojančių	statinių	
projektavimą,	 jų	statybą,	 statinių	pripažinimą	 tinkamais	naudoti	 ir	 jų	naudojimą,	vi-
suma.	 Statybos	 teisinius	 dokumentus	 sudaro	 Statybos	 įstatymas	 bei	 kiti	 įstatymai,	
poįstatyminiai	 teisės	 aktai.	 Statybos	 techninius	 normatyvinius	 dokumentus	 sudaro	
statybos	 techniniai	 reglamentai,	 standartai,	 statybos	 taisyklės,	 techniniai	 liudijimai,	
metodiniai	 nurodymai,	 rekomendacijos.	 pagrindiniai	 techniniai	 normatyviniai	 doku-
mentai	yra	aplinkos	ministro	tvirtinami	statybos	techniniai	reglamentai.

Statybos	įstatymas,	poįstatyminiai	aktai	ir	statybos	techniniai	reglamentai	yra	pri-
valomi	visiems	statybos	proceso	dalyviams.	Visi	kiti	statybos	normatyviniai	dokumentai	
taikomi	savanoriškai,	išskyrus	atvejus,	kai	statybos	techniniuose	reglamentuose	ar	kitu-
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ose	privalomuose	 taikyti	 teisės	aktuose	nurodoma,	kad	standartus,	 statybos	 taisykles,	
techninius	liudijimus,	metodinius	nurodymus	ir	rekomendacijas	taikyti	privaloma.

Nacionalinių	normatyvinių	statybos	techninių	dokumentų	sistemos	sudarymo	nu-
ostatos	turi	neprieštarauti	Europos	Sąjungos	ir	tarptautinių	organizacijų,	kurių	narė	yra	
Lietuva,	normatyvinių	statybos	techninių	dokumentų	sistemos	principams	ir	reikalavi-
mams,	Lietuvos	Respublikos	įstatymams	bei	kitiems	teisės	aktams.

Lietuvoje	 taikomi	 (jei	 neprieštarauja	Lietuvos	Respublikos	 įstatymams)	 perim-
ti	 tarptautinių	 ir	 Europos	 organizacijų,	 užsienio	 valstybių	 (nacionaliniai),	 užsienio	
valstybių	 organizacijų	 normatyviniai	 statybos	 techniniai	 dokumentai.	 Lietuvos	 Re-
spublikos	Vyriausybės	įgaliotos	institucijos	nustatyta	tvarka	jie	įteisinami	kaip	Lietu-
vos	Respublikos	normatyviniai	statybos	techniniai	dokumentai.

Statybos	normatyvinių	dokumentų	pagrindiniai	tikslai:
-	užtikrinti	visiems	gyventojams	saugias	 ir	 sveikas	gyvenimo,	darbo	 ir	poilsio	
sąlygas;

-	užtikrinti	neįgaliems	žmonėms	saugiai	gyventi	juos	supančioje	aplinkoje;
-	apsaugoti	piliečių,	visuomenės	ir	valstybės	Konstitucija	ir	įstatymais	garantuo-
jamas	teises;

-	užtikrinti	statybų	darną	su	gamta	ir	taupų	žemės,	vandens,	miškų	ir	kitų	išteklių	
naudojimą;

-	išsaugoti	kultūros	vertybių	paveldą.

1.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Statybos	 įstatymas	 Seime	 buvo	 priimtas	 1996	metais	 kovo	 19	 dieną.	 2001	m.	

lapkričio	 8	 d.	 Lietuvos	 Respublikos	 Seimas	 priėmė	 Lietuvos	 Respublikos	 statybos	
įstatymo	pakeitimo	įstatymą,	t.	y.	Statybos	įstatymo	naują	redakciją.

Lietuvos	 Respublikos	 statybos	 įstatymas	 yra	 pagrindinis	 teisės	 norminis	 ak-
tas,	 reglamentuojantis	 statybos	procesą	Lietuvoje.	 Jis	nustato	Lietuvos	Respublikoje	
statomų,	rekonstruojamų	ir	remontuojamų	statinių	esminius	reikalavimus,	šių	statinių	
tyrimo,	projektavimo,	statymo,	rekonstravimo,	remonto,	pripažinimo	tinkamais	naudo-
ti,	naudojimo	ir	nugriovimo	bei	visos	šios	veiklos	priežiūros	tvarką,	juridinių	bei	fizinių	
asmenų,	dalyvaujančių	statybos	procese,	santykius	ir	valstybės	valdžios	institucijų	šios	
veiklos	principus.	Statybos	procesui	bei	 juridinių	 ir	fizinių	asmenų	santykiams	 įtaką	
daro	ir	kiti	Lietuvos	Respublikos	įstatymai,	ypač	Civilinis	kodeksas,	Viešųjų	pirkimų,	
teritorijų	planavimo,	Žemės,	Nekilnojamųjų	kultūros	vertybių	apsaugos	įstatymai.

Statybos	įstatyme	įtvirtintos	teisės	normos	dažniausiai	turi	turėti	pirmumą,	lygi-
nant	su	kitų	įstatymų	nustatytomis	teisės	normomis.	tačiau	gali	būti	ir	atvirkščiai.	Es-
ant	konkurencijai	tarp	Civilinio	kodekso,	Viešųjų	pirkimų	įstatymo	ir	Statybos	įstatymo	
įtvirtintų	teisės	normų,	turi	būti	taikomos	Civilinio	kodekso	ar	Viešųjų	pirkimų	įstatymo	
normos,	kaip	bendrosios	teisės	normos,	lyginant	su	specialiomis	normomis.

1.1.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
Statybos	techninius	normatyvinius	dokumentus	sudaro	statybos	techniniai	regla-

mentai,	standartai,	statybos	ar	statinių	naudojimo	ir	techninės	priežiūros	taisyklės,	tech-
niniai	liudijimai,	metodiniai	nurodymai,	rekomendacijos.



8

Statybos	 techniniai	 reglamentai	 –	 Vyriausybės	 įgaliotos	 institucijos	 normin-
iai	teisės	aktai,	kurie	nustato	statinių,	jų	statybos,	naudojimo	ir	priežiūros	techninius	
reikalavimus	 tiesiogiai	 arba	 nuorodomis	 į	 standartus	 arba	 statybos	 ar	 statinių	 nau-
dojimo	 ir	 techninės	 priežiūros	 taisykles.	 pagrindinis	 reglamentų	 tikslas	 –	 nustatyti	
investicijų	planavimo,	statinių	projektavimo	 ir	 statybos	procedūras	 ir	etapus,	maksi-
maliai	 atitinkančius	 tarptautinius	 bei	 FIDIC	 (tarptautinė	 konsultuojančių	 inžinierių	
federacija)	rekomenduotus.

Statybos	 ar	 statinių	 naudojimo	 ir	 techninės	 priežiūros	 taisyklės	 –	 ministerijų,	
Vyriausybės	įstaigų,	kitų	valstybės	institucijų	ar	juridinių	asmenų	priimti	bei	Vyriausybės	
įgaliotoje	institucijoje	(aplinkos	ministerijoje)	jos	nustatyta	tvarka	įregistruoti	doku-
mentai,	kurie	nurodo	statybos	techninių	reglamentų	įgyvendinimo	būdus	ir	metodus.

Standartas	–	tai	susitarimo	pagrindu	parengtas	ir	pripažintos	institucijos	patvirtintas	
dokumentas,	 kuriame	 nustatomos	 bendram	 ir	 daugkartiniam	 naudojimui	 tinkančios	
taisyklės,	bendrieji	principai	 ar	 charakteristikos	 ir	kuris	 skirtas	optimaliai	 sutvarkyti	
tam	tikrą	sritį.	Statybos	srityje	gali	būti	taikomi	Lietuvos	standartai,	taip	pat	ir	Lietuvos	
perimti	Europos	ir	tarptautiniai	standartai	(jei	neprieštarauja	LR	įstatymams).

techniniai	liudijimai	–	Vyriausybės	įgaliotos	institucijos	nustatyta	tvarka	parengti	
ir	priimti	statybos	produktų	tinkamumo	naudoti	nustatymo	dokumentai.	Jie	rengiami,	
kai	nėra	parengtų	atitinkamų	Lietuvos	ar	Europos	standartų	arba	kai	neplanuojama	šių	
standartų	rengti.

Metodiniai	nurodymai,	rekomendacijos	–	projektavimo	ir	statybos	įmonių,	mok-
slo	ir	studijų	institucijų	paskelbti	savanoriškai	taikomi	dokumentai,	kurie	nurodo	būdus	
ir	metodus,	kaip	įgyvendinti	statybos	techninius	reglamentus.

1.2. Techniniai dokumentai reglamentuojantys esminius reikalavimus 
statiniams
pamatinis	 ir	 aukščiausio	 lygio	Europos	Sąjungos	normatyvinis	 techninis	doku-

mentas,	reglamentuojantis	statybą,	yra	Europos	ekonominės	bendrijos	tarybos	1988	m.	
gruodžio	21	d.	priimta	Direktyva	89/106/EEC	„Dėl	valstybių	narių	statybos	produktų	
teisinių	ir	administracinių	nuostatų	suvienodinimo“.	Direktyvoje	nurodoma,	ką	valstybės	
narės	privalo	užtikrinti.	Jų	teritorijoje	antžeminės	ir	požeminės	statybos	statiniai	turi	
būti	projektuojami	ir	statomi	taip,	kad	dėl	jų	nekiltų	pavojus	žmonių,	naminių	gyvulių	
ir	 daiktų	 saugumui.	Direktyvoje	 suformuluoti	 šeši	 „Esminiai	 reikalavimai“,	 keliami	
statiniams.	 paskelbus	 direktyvą	 buvo	 parengti	 ir	 paskelbti	 šeši	 „aiškinamieji	 doku-
mentai“	šiems	reikalavimams	išaiškinti.	

Lietuvoje	Vyriausybės	įgaliotos	institucijos	„aiškinamųjų	dokumentų“	pagrindu	
buvo	 parengti	 ir	 patvirtinti	 techninių	 reikalavimų	 statybos	 techniniai	 reglamentai,	
kurių	pavadinimai	atitinka	esminių	statinio	reikalavimų	formuluotes.	

Statybos	techninių	reglamentų	pavadinimai	ir	esminiai	statinio	reikalavimai	suf-
ormuluoti	taip:

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Statinys	turi	būti	suprojektuotas	ir	pastatytas	taip,	kad	apkrovos,	galinčios	statinį	
veikti	statybos	ir	naudojimo	metu,	nesukeltų	šių	pasekmių:

-	viso	statinio	arba	jo	dalies	griūties;
-	didesnių	deformacijų	nei	leistinos;
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-	žalos	kitoms	statinio	dalims,	įrenginiams	arba	sumontuotai	įrangai;	
-	žalos	dėl	aplinkybių,	kurių	be	didelių	sunkumų	ir	išlaidų	galima	išvengti	ar	
jas	apriboti	(sprogimas,	smūgis,	perkrova,	žmonių	padarytos	klaidos).

2.	gaisrinė	sauga
Statinys	turi	būti	suprojektuotas	ir	pastatytas	taip,	kad	kilus	gaisrui:

-	statinio	laikančiosios	konstrukcijos	tam	tikrą	laiką	galėtų	išlaikyti	jas	veiku-
sias	ir	dėl	gaisro	atsiradusias	apkrovas;

-	būtų	apribota	gaisro	kilimo	galimybė;
-	būtų	apribotas	ugnies	bei	dūmų	plitimas	statinyje;
-	būtų	apribotas	gaisro	išplitimas	į	gretimus	statinius;
-	 statinyje	 esantys	 žmonės	 galėtų	 saugiai	 išeiti	 iš	 jo	 ar	 būtų	 galima	 juos	
išgelbėti	kitomis	priemonėmis;

-	veiktų	žmonių	įspėjimo	ir	gaisro	gesinimo	sistemos;
-	gelbėtojai	(ugniagesiai)	galėtų	saugiai	dirbti.

3.	Higiena,	sveikata	ir	aplinkos	apsauga
Statinys	turi	būti	suprojektuotas	ir	pastatytas	taip,	kad	būtų	nepažeistos	statinyje	
ar	prie	jo	esančių	žmonių	higienos	sąlygos	ir	nekiltų	grėsmė	žmonių	sveikatai	
dėl	šių	priežasčių:	
-	kenksmingų	dujų	išsiskyrimo;
-	pavojingų	kietųjų	dalelių	ar	dujų	atsiradimo	ore;
-	pavojingos	spinduliuotės;
-	vandens	ir	dirvožemio	taršos;
-	nuotėkų,	dūmų,	kietųjų	arba	skystųjų	atliekų	netinkamo	šalinimo;
-	statinių	konstrukcijų	ar	statinių	vidaus	drėgmės.

4.	Saugus	naudojimas
Statinys	turi	būti	suprojektuotas	ir	pastatytas	taip,	kad	jį	naudojant	ar	prižiūrint	
būtų	išvengta	nelaimingų	atsitikimų	(slydimo,	kritimo,	susidūrimo,	nudegimo,	
sužeidimo	ar	sužalojimo	elektros	srove,	sprogimo)	rizikos.

5.	apsauga	nuo	triukšmo
Statinys	 turi	 būti	 suprojektuotas	 ir	 pastatytas	 taip,	 kad	 statinyje	 ar	 prie	 jo	
būnančių	žmonių	girdimas	triukšmas	nekeltų	grėsmės	jų	sveikatai,	leistų	mie-
goti,	ilsėtis	bei	dirbti	normaliomis	sąlygomis.

6.	Energijos	taupymas	ir	šilumos	išsaugojimas
Statinys,	jo	šildymo,	kondicionavimo	ir	vėdinimo	įrenginiai	turi	būti	suprojek-
tuoti	ir	pastatyti	taip,	kad	naudojamas	šiluminės	energijos	kiekis,	atsižvelgiant	
į	vietovės	klimato	sąlygas	ir	gyventojų	poreikius,	nebūtų	didesnis	už	reikiamą	
(t.y.	 apskaičiuotą	 pagal	 higienos	 normų	 ir	 pastato	 ar	 jo	 patalpų	 paskirties	
reikalavimus).
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2. STATINIO PROJEKTO RENGIMO IR JO 
ĮTEISINIMO PRINCIPAI

2.1. Statytojas (užsakovas)

teisę	 būti	 statytoju	Lietuvos	Respublikoje	 turi	 Lietuvos	 bei	 užsienio	 valstybių	
fiziniai	ir	juridiniai	asmenys.	Ši	teisė	įgyvendinama	kai:

1.	Statytojas	žemės	sklypą	valdo	nuosavybės	teise	arba	valdo	ir	naudoja	kitais	
Lietuvos	Respublikos	įstatymų	numatytais	pagrindais;

2.	Statytojas	turi	nustatyta	tvarka	parengtą	ir	patvirtintą	(kai	tai	privaloma)	statinio	
projektą	ar	nekilnojamosios	kultūros	paveldo	vertybės	tvarkymo	statybos	darbų	
projektą;

3.	Statytojas	turi	nustatyta	tvarka	išduotą	statybos	leidimą.	

2.2. Projekto rengimo dokumentai
Lietuvos	Respublikos	statybos	įstatyme	nurodoma,	kad,	vykdydamas	savo	priev-

oles,	statytojas	(užsakovas)	gauna,	parengia	ir	pateikia	projektuotojui	privalomuosius	
statinio	projekto	rengimo	dokumentus.	privalomųjų	dokumentų	sudėtį	reglamentuoja	
statybos	techninis	reglamentas	„Statinio	projektavimas”	ir	ji	yra	tokia:

-	detalusis	planas;
-	statytojo	nuosavybės	teisę	ar	kitokią	teisę	į	žemę	(statybos	sklypą)	ar	vandens	
telkinį	(ar	jo	dalį)	patvirtinantys	dokumentai;

-	statinio	bendraturčių	sutikimas;
-	projektiniai	siūlymai;
-	statinio	projektavimo	sąlygų	sąvadas;
-	statinio	projektavimo	užduotis;
-	statinio	ir	statybos	sklypo	statybinių	tyrinėjimų	dokumentai.
Statytojas,	norintis	gauti	 statinio	projektavimo	sąlygų	 sąvadą,	 savivaldybės	ad-

ministracijos	įgaliotam	tarnautojui	(paprastai	savivaldybės	vyr.	architektui)	turi	pateikti	
prašymą	ir:

1)	duomenis	apie	statinį	(pagal	nustatytą	formą);
2)	žemės	sklypo	nuosavybės	teisę	ar	kitą	valdymo	ir	naudojimo	teisę	patvirtinančius	
dokumentus,	 taip	pat	 žemės	 sklypo	bendraturčių	 sutikimą,	 jei	 žemės	 sklypas	
priklauso	bendrosios	nuosavybės	teise;

3)	 statinio	 bendrosios	 nuosavybės	 bendraturčių	 sutikimą,	 kai	 rekonstruojami	
daugiabučio	namo	bendro	naudojimo	objektai;

4)	daugiabučio	namo	patalpų	savininkų	viešo	aptarimo	protokolą,	kai	keičiama	
šio	namo	gyvenamosios	patalpos	paskirtis.

parengęs	statinio	projektą	ir	norėdamas	gauti	statybos	leidimą,	statytojas	turi	pa-
teikti	savivaldybės	administracijos	įgaliotam	tarnautojui:

1)	nustatytos	formos	prašymą;
2)	žemės	sklypo	nuosavybės	teisę	ar	kitą	valdymo	ir	naudojimo	teisę	patvirtinančius	
dokumentus,	 taip	pat	 žemės	 sklypo	bendraturčių	 sutikimą,	 jei	 žemės	 sklypas	
priklauso	bendrosios	nuosavybės	teise;
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3)	statinio	bendraturčių	sutikimą;
4)	statinio	projektą;
5)	statinio	projekto	ekspertizės	(kai	ji	būtina)	išvadas;
6)	statinio	projekto	patvirtinimo	dokumentą	(kai	tai	yra	privaloma);
7)	atsakingos	institucijos	sprendimą	dėl	planuojamos	ūkinės	veiklos	pasirinktoje	
vietoje	leistinumo	poveikio	aplinkai	požiūriu	(kai	tai	privaloma);

8)	dokumentą	dėl	statinio	statybos	techninės	priežiūros	(kai	ji	privaloma)	vadovo	
paskyrimo	ir	jo	kvalifikacijos	atestato	kopiją;

9)	 statinių	kadastrinių	matavimų	bylą	 ir	 teisinės	 registracijos	pažymėjimą	 (kai	
statinys	rekonstruojamas	ar	kapitališkai	remontuojamas).

Savivaldybės	administracijos	subjektas,	gavęs	šiuos	dokumentus,	juos	perduoda	
Nuolatinei	 statybos	 komisijai,	 kuri	 protokolu	 įformina	 statinio	 projekto	 patikrinimo	
rezultatus	ir	rekomenduoja	išduoti	arba	neišduoti	statybos	leidimą.

2.3. Statinio projektas
Statinio	projektas	–	projektinės	techninės	dokumentacijos	visuma	(techninis	pro-

jektas	 ir	darbo	projektas),	kurioje	pateikiami	 statytojo	 (užsakovo)	 sumanyto	 statinio	
sprendiniai	ir	techninės	specifikacijos	ir	kuri	skirta	statinio	statybai	įteisinti	bei	statyti.	

pagal	projekto	rengimo	ir	sudėties	reglamentus	statinio	projektas	rengiamas	dviem	
stadijomis	(etapais),	parengiant:	

1)	techninį	projektą;
2)	darbo	projektą.	
Sąvoka	„statinio	projektas“	reiškia	statinio	techninio	projekto	ir	darbo	projekto,	

statinio	techninio	darbo	projekto	ar	statinio	supaprastinto	projekto	dokumentų	visumą,	
t.y.	statytojui	pageidaujant	nustatytais	atvejais	projektas	gali	būti	rengiamas	vienu	etapu	
(techninis	darbo	projektas),	o	nesudėtingiems	statiniams	–	supaprastintas	projektas.

techninis	 projektas	 –	 esminius	 statinio	 reikalavimus	 nustatantis	 (visais	 atve-
jais	privalomas)	vientisas	statinio	projekto	etapas.	techniniame	projekte	parengiamų	
dokumentų	sudėtis	ir	sprendinių	kiekis,	jų	detalizacija	(teksto,	skaičiavimų,	brėžinių)	
turi	būti	pakankama	statytojo	(užsakovo)	sumanymui	suprasti	ir	įvertinti,	statybos	kai-
nai	nustatyti,	suderinimams	ir	ekspertizei	atlikti,	statybos	rangovo	konkursui	paskelbti,	
statybos	ar	griovimo	leidimui	gauti,	darbo	projektui	parengti.	

techninis	 projektas	 rengiamas	 vadovaujantis	 statybos	 techninio	 reglamento	
„Statinio	projektavimas“	nuostatomis.	Visą	techninį	projektą	sudaro:	

1)	bendrieji	duomenys;
2)	projektiniai	sprendiniai	(aiškinamasis	raštas,	skaičiavimai,	brėžiniai):	

a)	statybos	sklypo	tvarkymas	(sklypo	aplinkotvarkos,	vertikalus	horizontalių	
bei	suvestinis	inžinerinių	tinklų	planai);	

b)	architektūrinė	dalis;	
c)	konstrukcinė	dalis;	
d)	susisiekimo	(transporto)	dalis;	
e)	technologinė	(statinyje	vykdomos	veiklos)	dalis;	
f)	vandentiekio,	nuotekų	šalinimo	dalis;	
g)	šilumos	gamybos,	tiekimo,	šildymo,	vėdinimo	dalis;	
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h)	dujofikavimo	dalis;	
i)	elektrotechnikos	dalis;	
j)	nuotolinių	ryšių	(telekomunikacijų)	dalis;	
k)	inžinerinių	sistemų	valdymo	(automatizacijos)	dalis;	
l)	apsauginės	ir	gaisrinės	signalizacijos	dalis;	
m)	pasirengimo	statybai	ir	statybos	darbų	organizavimo	dalis;	

3)	aplinkos	apsaugos	arba	planuojamos	ūkinės	veiklos	poveikio	aplinkai	vertini-
mo	ataskaitos	(kai	ji	privaloma)	įgyvendinimo	dalis;	

4)	saugomos	teritorijos	apsaugos	dalis;	
5)	 nekilnojamosios	 kultūros	 paveldo	 vertybės	 (jos	 teritorijos)	 apsaugos	 dalis	
(nekilnojamosios	kultūros	paveldo	vertybės	tvarkymo	statybos	darbų	projekte	
ar	statinio,	numatomo	statyti	tos	vertybės	teritorijoje,	projekte);	

6)	radiacijos	apsaugos	(jei	statinyje	bus	radiacija)	dalis;
7)	techninės	specifikacijos	(techniniai	reikalavimai);
8)	įrenginių,	gaminių,	medžiagų	ir	darbų	kiekių	žiniaraščiai;	
9)	techniniai-ekonominiai	duomenys;	
10)	civilinės	saugos	projektiniai	sprendiniai	(kai	jie	privalomi)	bei	branduolinės	
saugos	pagrindimas	(branduolinės	energetikos	objekto	atveju);

11)	 ekonominė	 dalis	 –	 statybos	 kainos	 skaičiavimai	 (statiniams,	 įrašytiems	 į	
Valstybės	investicijų	programą,	ir	statiniams,	kurių	statybos	darbams	pirkti	tai-
komas	Viešųjų	pirkimų	įstatymas,	kitais	atvejais	–	Statytojo	pageidavimu);	at-
sipirkimo	laikas	(statiniams,	įrašytiems	į	Valstybės	investicijų	programą);	

12)	statinio	naudojimo	reikalavimai.	
priklausomai	 nuo	 statinio	 paskirties,	 statybos	 rūšies	 turi	 būti	 parengtos	 visos	

būtinos	iš	nurodytų	tam	statiniui	pastatyti	ir	naudoti	projekto	dalys,	kurių	sprendinius	
įgyvendinus	statinys	atitiks	esminius	statinio,	architektūros,	aplinkos,	kraštovaizdžio,	
nekilnojamųjų	kultūros	paveldo	vertybių,	trečiųjų	asmenų	interesų	apsaugos,	invalidų	
socialinės	integracijos	ir	statinio	paskirties	reikalavimus.

Darbo projektas	 –	 statinio	 projekto	 privalomas	 (išskyrus	 nustatytus	 atvejus)	
etapas,	kuris:	

-	detalizuoja	techninio	projekto	sprendinius;
-	pagal	kurį	atliekami	statybos	darbai,	gaminami	statybos	gaminiai	ir	dirbiniai;	
-	pagal	kurį	ir	techninį	projektą	pastatytas	statinys	atiduodamas	ir	priimamas	nau-
doti	ir	teisiškai	įregistruojamas.	

Darbo	projektas	gali	būti	rengiamas	kaip	vientisas	dokumentas	vienu	metu	arba	
atskirais	 sprendinių	 dokumentais	 (iš	 anksto	 parengus	 sprendinius,	 būtinus	 statinio	
statybai	pradėti,	o	kitus	–	statybos	metu).

2.4. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti
pastatytas,	rekonstruotas	ar	kapitališkai	suremontuotas	statinys	(jo	dalis,	kuri	gali	

būti	naudojama	neatsižvelgiant	į	tai,	ar	likusių	dalių	statyba	užbaigta)	pripažįstamas	tin-
kamu	naudoti	atlikus	statinio	(jo	dalies)	projekte	numatytus	statybos	darbus	ir	įvykdžius	
to	statinio	(jo	dalies)	projektavimo	sąlygas,	atlikus	nutiestų	inžinerinių	tinklų	ir	susisie-
kimo	 komunikacijų	 (reikalingų	 pripažįstamam	 tinkamu	 naudoti	 statiniui	 ar	 jo	 daliai	
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funkcionuoti)	bandymus	ir	padarius	geodezines	nuotraukas.	Statinio	pripažinimas	tin-
kamu	naudoti	yra	nustatyta	tvarka	sudarytos	komisijos	atliekamas	patikrinimas	ir	patvir-
tinimas,	kad	statinys	pastatytas	pagal	privalomųjų	statinio	projekto	rengimo	dokumentų	
reikalavimus,	pagal	statinio	projektą	ir	atitinka	esminius	statinio	reikalavimus.

pripažintas	tinkamu	naudoti	statinys	turi	būti	įstatymų	ir	kitų	teisės	aktų	nustatyta	
tvarka	įregistruotas	pagal	nekilnojamojo	turto	registro	įstatymo	reikalavimus.	

Baigtų	statyti	statinių,	išskyrus	ilgų	nuotolių	geležinkelius,	krašto	ir	magistralių	
automobilių	kelius	su	kartu	pastatytais	jų	priklausiniais,	nuotolinio	ryšio	linijas	su	jų	
statiniais,	baigtas	įrengti	automatines	telefono	stotis,	pašto	ir	nekilnojamojo	kultūros	
paveldo	 statinius,	 pastatytus	 visiškai	 ar	 iš	 dalies	 lėšomis,	 kurių	 panaudojimui	 tai-
komas	Viešųjų	 pirkimų	 įstatymas,	 pripažinimo	 tinkamais	 naudoti	 komisijas	 skiria	
apskrities viršininkas. 

Statinio	pripažinimui	tinkamu	naudoti	komisijai	pateikiami	šie	dokumentai:	
1.	Statinio	projektas	su	nustatyta	tvarka	atliktais	ir	 įteisintais	pakeitimais,	pap-
ildymais	 ar	 taisymais.	 Statinio	 projekto	 sprendinių	 dokumentai	 (techninės	
specifikacijos	ir	brėžiniai)	privalo	turėti	žymą	„taip	pastatyta“	su	statinio	tech-
ninio	prižiūrėtojo	ir	statybos	vadovo	parašais;	

2.	Statybos	leidimas;	
3.	Statybos	darbų	žurnalas	(privaloma	ir	statant	ūkio	būdu	1-2	butų	gyvenamuo-
sius	namus	ir	sodo	namus);	

4.	pagrindinių	ašių	nužymėjimo	aktai	ir	schemos	(neprivalomas,	statant	II	grupės	
nesudėtingus	statinius);	

5.	 Sklypo	 geodezinė	 nuotrauka	 (neprivalomas,	 statant	 II	 grupės	 nesudėtingus	
statinius);

6.	Inžinerinių	tinklų	geodezinės	nuotraukos	(statant	II	grupės	nesudėtingus	statin-
ius	–	tik	tinklų,	klojamų	už	sklypo	ribų);	

7.	Inžinerinių	tinklų	apžiūrėjimo	ir	išbandymo	aktai;	
8.	technologinių	inžinerinių	sistemų	išbandymo	aktai;	
9.	Statinio	inžinerinių	sistemų	išbandymo	aktai	(neprivalomas,	statant	II	grupės	
nesudėtingus	statinius);

10.	paslėptų	darbų	patikrinimo	aktai	(neprivalomas,	statant	II	grupės	nesudėtingus	
statinius);

11.	Statybos	produktų	atitikties	dokumentai;	
12.	geriamojo	vandens	kokybės	tyrimo,	projekte	numatytų	triukšmo,	vibracijos,	
apšvietimo	ir	kitų	matavimų	dokumentai;	

13.	pastato	akustinio	klasifikavimo	protokolas	(privalomas	statiniams,	pradėtiems	
projektuoti	po	2004	m.	sausio	1	d.);	

14.	 Statinio	 projekte	 numatytų	 konstrukcijų	 suvirinimo	 siūlių,	 medienos	 an-
tiseptinimo,	 medžio	 bei	 metalo	 konstrukcijų	 padengimo	 ugniai	 atspariomis	
medžiagomis	darbų	kokybės	laboratorinių	patikrinimų	išvados	(neprivalomas,	
statant	II	grupės	nesudėtingus	statinius);

15.	Statinio	kadastrinių	matavimų	byla	(neprivaloma,	tiesiant	vartotojų	prijungi-
mo	prie	veikiančių	energetikos	tinklų,	kurių	projekto	ir	statybos	užsakovai	yra	
veikiančius	tinklus	eksploatuojančios	įmonės);
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16.	Visuomenės	sveikatos	centro	pažyma	apie	elektromagnetinio	lauko	stiprį	bei	jo	
atitiktį	higienos	normoms	(kai	pripažįstami	tinkamais	naudoti	telekomunikacijų	
statiniai);	

17.	Statybos	darbų	perdavimo-priėmimo	aktas.	
Statytojas,	 statantis	 1-2	 butų	 namą,	 sodo	 namą,	 II	 grupės	 nesudėtingą	 statinį,	

laikiną	statinį	ar	pertvarkantis	daugiabučio	namo	butą	(nekeičiant	jo	paskirties),	statinių	
pripažinimo	tinkamais	naudoti	komisijos	pirmininkui	pateikia	šiuos	dokumentus:

1)	statinio	projektą;	
2)	leidimą	statyti;	
3)	statybos	vykdymo	dokumentus;	
4)	statinio	kadastrinių	matavimų	bylą.	
patvirtinus	 statinio	 pripažinimo	 tinkamu	 naudoti	 aktą,	 savininkas	 privalo	 jį	

įregistruoti	Nekilnojamojo	turto	registre.	
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3. STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Statybinės	 medžiagos	 –	 vienos	 seniausių	 žmogaus	 naudojamų	 medžiagų.	
Šiuolaikiniai	pastatai	ir	statiniai	yra	tinkamai	sukomponuotų	įvairių	statybinių	medžiagų	
deriniai.	Kiekvienam	 statomam	objektui	 keliami	 saviti	 reikalavimai.	 Statant	 papras-
tesnius	 statinius	 tokius,	 kaip	 gyvenamieji	 namai,	 ypatingų	 reikalavimų	medžiagoms	
nėra.	todėl	reikiamos	kokybės	darbus	galima	atlikti	naudojant	gerai	žinomas	statybines	
medžiagas.	tačiau	vis	daugiau	statoma	specifinės	paskirties	statinių,	kuriems	keliami	
griežtesni	reikalavimai.	Būtent	šiuo	atveju	ypač	svarbu	parinkti	geriausias	statybines	
medžiagas.	Nuo	 to,	kaip	 tinkamai	pagamintos,	parinktos,	 sukomponuotos,	 sujungtos	
medžiagos	 ir	 iš	 jų	 pagamintos	 statybinės	 konstrukcijos,	 priklauso	 pastatų	 ir	 statinių	
patikimumas,	ilgaamžiškumas.

Šiuolaikinė	statybinių	medžiagų	rinka	plėtojama	itin	sparčiai.	Visame	pasaulyje	
statybinių	medžiagų	gamybos	pramonė	stengiasi	patenkinti	vis	griežtesnius	užsakovų,	
statybininkų,	 statybinių	 reglamentų,	 standartų	 bei	 kitų	 norminių	 dokumentų	 reika-
lavimus.	 tokią	 padėtį	 statybų	 srityje	 lemia	 tai,	 kad	 naudojamos	 vis	 kokybiškesnės	
medžiagos	bei	taikomi	vis	racionalesni	sprendimai.	

Studijuojant	 statybines	 medžiagas,	 būtina	 gerai	 suvokti	 medžiagų	 sandarą,	
savybes,	jų	kitimo	dėsningumus,	išsiaiškinti,	kokiomis	aplinkos	sąlygomis	medžiagas	
galima	arba	jų	negalima	naudoti.

3.1. Statybinių medžiagų samprata
Suvokti	statybines	medžiagas	yra	gana	sudėtinga.	pirmiausia	medžiagos	sandarą	

lemia	jos	cheminė	sudėtis.	Įvairios	medžiagos	dažniausiai	gaunamos	kaip	cheminių	
reakcijų	ir	fizikinių,	cheminių	sąveikų	padarinys.	Šiuolaikinės	gamybos	technologijos	
leidžia	modeliuoti	ir	optimizuoti	reikiamų	medžiagų	struktūrą	bei	įvairias	jų	savybes.

Statybinės	medžiagos	–	tai	gamtinės	ir	dirbtinės	medžiagos	ir	jų	gaminiai,	var-
tojami	statybai,	statinių	rekonstrukcijai,	remontui.	Jų	žaliava	yra	uolienos,	augalinės	
kilmės	medžiagos,	metalurgijos,	chemijos	ir	naftos	pramonės	gaminiai,	pramonės	at-
liekos.	Statybinės	medžiagos	skirstomos	į	dvi	pagrindines	grupes:

-	gamtines	(smėlis,	molis,	medis,	durpės	ir	kt.);	
-	dirbtines	(cementas,	kalkės,	bitumas,	polimerai	ir	kt.).
gamtinių	medžiagų	struktūra	(ir	savybės)	priklauso	nuo	jų	kilmės	ir	susidarymo	

sąlygų,	o	dirbtinių	–	nuo	 jų	žaliavos	 savybių,	gamybos	 technologijos	 ir	 apdirbimo.	
Struktūra	 –	 tai	medžiagos	 dalelių	 išsidėstymas	 tam	 tikrame	 tūryje	 ir	 jų	 tarpusavio	
ryšys.	

Struktūros	 atžvilgiu	 medžiagos	 skirstomos	 į	 izotropines	 ir	 anizotropines.	
Izotropinėmis	 vadinamos	 tokios	 medžiagos,	 kurių	 savybės	 visomis	 kryptimis	 yra	
vienodos.	anizotropinėmis	 vadinamos	 tokios	 medžiagos,	 kurių	 savybės	 įvairiomis	
kryptimis	yra	skirtingos.	pavyzdžiui,	plienas	yra	izotropinė	medžiaga,	nes	jo	stipris	
tempiant	bet	kuria	kryptimi	yra	tokio	pat	dydžio;	mediena	yra	anizotropinė	medžiaga,	
nes	jos	stipris,	laidumas	šilumai	ir	kitos	savybės	įvairiomis	kryptimis	yra	skirtingos.

Statybinės	medžiagos	 gali	 būti	 taisyklingos	 ir	 netaisyklingos	 geometrinės	 for-
mos,	birios	(pvz.,	smėlis),	rišlios	(pvz.,	cemento	tešla),	skystos	(pvz.,	lakai).
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Smulkios	medžiagos	dalelės,	esančios	oro,	skystoje	arba	kietoje	aplinkoje,	va-
dinamos	dispersinėmis.	Dispersinės	 sistemos,	 kuriose	 susmulkintos	 medžiagos	
dalelės	(dalelių	spindulys	–	10-3-10-4	mm)	yra	skystyje,	 laikosi	 jame	pakibusios	 ir	
nusėda	 dėl	 sunkio	 jėgų	 įtakos,	 vadinamos	 suspensijomis.	 Sistemos,	 kuriose	 dalelių	
spindulys	–	10-5-10-7	mm,	vadinamos	koloidinėmis.	Koloidinės	sistemos,	kurių	terpė	
yra	skysta,	daugeliu	atvejų	gali	koaguliuoti	(dalelės	sustambėja)	ir	sudaryti	medžiagą,	
kurios	dispersinė	fazė	yra	koncentruota	iki	drebučių	konsistencijos.	tokia	medžiaga	
susidaro,	pavyzdžiui,	kietėjant	cementui.	Sistemos,	kurias	sudaro	du	nesusimaišantys	
skysčiai,	vadinamos	emulsijomis.	Čia	vienas	skystis	mikroskopinių	lašelių	pavidalu	
(dispersinė	 fazė)	 yra	 pasiskirstęs	 kitame	 skystyje	 (dispersinėje	 terpėje).	 gali	 būti,	
pavyzdžiui,	vandens-aliejaus	emulsija.

3.2. Statybinių medžiagų klasifikacija
Statybinės	medžiagos	klasifikuojamos	pagal	skirtingus	požymius.	Klasifikavimo	

požymiai	gali	būti:
-	medžiagų	kilmė;
-	medžiagų	savybės;
-	medžiagų	gamybos	būdas;
-	medžiagų	naudojimas	ir	kt.
	 Statybinės	medžiagos	pagal	kilmę	skirstomos	į	dvi	pagrindines	grupes:
-	gamtines;
-	dirbtines.
Statybinių	medžiagų	pagal	kilmę	klasifikavimo	schema	pateikta	3.1	paveiksle.

3.1	pav.	Statybinių	medžiagų	klasifikavimo	schema
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gamtinės	statybinės	medžiagos	išgaunamos	gamtoje.	Šioms	medžiagoms	suteiki-
ama	tam	tikra	forma	ir	parenkami	gaminių	matmenys.	Iš	gamtinių	dažniausiai	naudo-
jamos	medienos	ir	akmens	medžiagos.	Be	to,	kai	kuriuos	augalinės	kilmės	produktus,	
pavyzdžiui,	šiaudus,	nendres,	spalius,	durpes,	medienos	drožles	ir	kt.,	galima	panaudoti	
kaip	vietines	statybines	medžiagas.

gamtinės	augalinės	kilmės	statybinės	medžiagos	gali	būti	skirstomos	pagal	rūšių	
įvairovę.	pavyzdžiui,	mediena,	kaip	organinė	medžiaga,	pagal	medžių	rūšis	skirstoma	
į	lapuočių	bei	spygliuočių	medienos	gaminius,	pagal	sortimentą	–	į	apvaliuosius,	pjau-
tinius ir vienetinius. 

gamtinės	mineralinės	medžiagos	klasifikuojamos	pagal	uolienų	kilmę	(3.2	pav.).	
Dirbtinės	statybinės	medžiagos	pagal	gamybos	būdą	skirstomos	į:
-	nedegtas;
-	degtas;
-	autoklavines.

                     

3.2	pav.	Uolienų	klasifikavimo	schema

Nedegtos	 statybinės	medžiagos.	gaminiai	 iš	 šių	medžiagų	kietėja	 normaliomis	
sąlygomis	neaukštose	temperatūrose.	Nedegtos	statybinės	medžiagos	yra	mineralinės,	
organinės,	polimerinės,	kompleksinės.	

Mineralinėms	medžiagoms	priskiriami	klinkeriniai	ir	klinkerio	turintys	cementai,	
gipsinės	ir	kitos	rišamosios	medžiagos.
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organinės	medžiagos	–	tai	mediena,	bituminės	ir	degutinės	rišamosios	medžiagos	
ir	gaminiai	iš	jų	–	emulsijos,	pastos.	Šios	rišamosios	medžiagos	gali	būti	naudojamos	
karštiems,	šiltiems	ir	šaltiems	asfaltiniams	betonams	gaminti.

polimerinės	medžiagos	–	 tai	medžiagos,	 į	kurių	sudėtį	 įeina	polimerai	 (stambi-
amolekuliai	anglies	junginiai	su	vandeniliu,	deguonimi,	azotu,	siliciu	ir	kitais	elemen-
tais)	kaip	rišamoji	medžiaga.	polimerinės	rišamosios	medžiagos	–	svarbūs	komponen-
tai	gaminant	polimerbetonius,	statybinius	plastikus,	stiklo	plastikus	ir	kt.

Kompleksinėms	 nedegtoms	 statybinėms	 medžiagoms	 priskiriamos	 maišytos	 ir	
kombinuotos	rišamosios	medžiagos.	Maišytoms	priskiriamos	neorganinės	rišamosios	
medžiagos,	 kurios	 gaunamos	 sumaišant	 dvi	 ar	 daugiau	 rišamųjų	 medžiagų	 rūšių,	
naudojant	miltelinius	 priedus	 ar	 be	 jų.	Kombinuotosios	 rišamosios	medžiagos	 –	 tai	
neorganinių	ir	organinių	arba	polimerinių	rišiklių	junginiai.

Degtos	statybinės	medžiagos.	gaminiai	iš	šių	medžiagų	gaunami	degant	žaliavas	
aukštoje	temperatūroje.	Degtos	statybinėms	medžiagoms	priskiriama	statybinė	keramika,	
stiklas	(gaunamas	ataušinus	silikatinį	lydalą),	akmens	lydiniai	(gaminiai,	gaunami	lydant	
įvairias	uolienas	aukštoje	temperatūroje),	atliekų	lydiniai	(gaminiai,	gaunami	išlydžius	
pramonės	ir	buitines	atliekas,	pavyzdžiui,	šlakai	–	metalurgijos	pramonės	atlieka).

autoklavinės	 statybinės	 medžiagos	 gaunamos	 kietinant	 autoklavuose.	 au-
toklaviniai	statybiniai	gaminiai	yra:	akyto	silikatbetonio	gaminiai	 (akytojo	silikatbe-
tonio	blokai),	 tankaus	 silikatbetonio	gaminiai	 (silikatinės	plytos)	 ir	 kt.	autoklavinės	
medžiagos	kietėja	esant	175-200°C	temperatūrai	ir	0,9-1,6	Mpa	vandens	garų	slėgiui.

Statybinės	medžiagos	pagal	gamybinį	naudojimą	gali	būti	klasifikuojamos	į:	
-	konstrukcines;	
-	konstrukcines-termoizoliacines;
-	termoizoliacines;
-	hidrotechnines;	
- atsparias kaitrai ir kt.

3.3. Statybinių medžiagų pagrindinės savybės
Statybinių	medžiagų	savybes	galima	suskirstyti	į	fizikines,	mechanines,	fizikines-

chemines,	technologines,	eksploatacines	(3.3	pav.).	
Svarbiausia	 yra	 gaminiams	 (statybinėms	 konstrukcijoms)	 parinkti	 tinkamą	

medžiagą,	 t.	 y.	 tokią,	 kad	 ji	 būtų	 patikima	 ir	 geros	 kokybės.	 Renkantis	 medžiagą	
atsižvelgiama	į	visas	savybes	kartu,	pagal	jas	įvertinama	statybinių	medžiagų	kokybė.	
todėl	būtina	žinoti,	kokiomis	sąlygomis	gaminys	bus	naudojamas,	t.	y.	kokių	savybių	turi	
būti	medžiagos	ir	kas	būdinga	turimoms.	Vienos	medžiagos	geriau	atlaiko	gniuždymo,	
kitos	tempimo	jėgas,	atsirandančias	dėl	apkrovos	ar	kitų	veiksnių.	Statybinių	medžiagų	
savybėms	priskiriamos	jų	savybės	reaguoti	į	atskirus	ar	sudėtinius,	į	išorinius	ir	vidin-
ius	veiksnius	–	jėgas,	šiluminius	pokyčius,	sėdimo,	vandens	ar	kitokio	skysčio	terpės	
veikimą	ir	pan.

Skaitinės	statybinių	medžiagų	savybių	reikšmės	gaunamos	bandymų	metu,	nau-
dojant	įvairius	įrankius	ir	aparatūrą.	Bandymai	gali	būti	atliekami	laboratorinėmis	arba	
eksploatacinėmis	 sąlygomis	 destrukciniais	 (suardant	 medžiagą)	 ar	 nedestrukciniais	
(nesuardant	medžiagos)	metodais.
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Statybinių	 medžiagų	 savybės	 nustatomos	 remiantis	 standartizacijos	 instituci-
jos	 patvirtintais	 standartais.	 Medžiagų	 cheminė	 sudėtis,	 jų	 fizikinės,	 mechaninės,	
technologinės	savybės	reglamentuojamos	atitinkamuose	normatyviniuose	dokumentu-
ose	(statybos	techniniuose	reglamentuose,	standartuose	ir	kt.).

3.3	pav.	Statybinių	medžiagų	savybių	klasifikavimo	schema
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3.3.1. Fizikinės savybės

Fizikinės	savybės	apibūdina	fizikinių	procesų	poveikį	medžiagoms.	pagrindinės	
statybinių	medžiagų	fizikinės	savybės:	natūralus	 tankis,	 savitasis	 tankis,	poringumas	
(akytumas),	 įmirkis,	 drėgnis,	 higroskopiškumas,	 kapiliarumas,	 traukimasis,	 brinki-
mas,	džiūvimas,	šiluminis	laidumas,	atsparumas	kaitrai,	atsparumas	ugniai,	atsparumas	
šalčiui,	laidumas	garsui,	temperatūrinės	medžiagų	deformacijos	ir	kt.

Natūralus tankis (tankis) –	natūralios	būsenos	(su	poromis	ir	tuštymėmis)	medžiagos	
masės	santykis	su	jos	tūriu	arba	natūralios	būsenos	medžiagos	tūrio	vieneto	masė.

Statybinio	smėlio,	žvyro	natūralus	tankis	yra	1600–1800	kg/m3,	betonų	su	žvyro	
ar	akmens	skalda,	gelžbetonio	–	2400–2500	kg/m3,	orasausės	medienos	–	500–700	kg/
m3,	juodųjų	metalų	–	7200–7850	kg/m3.	Statybinių	medžiagų	natūralus	tankis	priklau-
so	nuo	drėgnumo:	pastarajam	didėjant,	tankis	taip	pat	didėja.	

Savitasis tankis –	absoliučiai	tankios	medžiagos	masės	santykis	su	jos	tūriu	arba	
absoliučiai	tankios	medžiagos	tūrio	vieneto	masė.	

Savitasis tankis yra	medžiagos	 struktūrinė	 charakteristika,	 priklausanti	 tik	 nuo	
medžiagos	cheminės	sudėties	ir	molekulinės	struktūros.

Poringumas (akytumas) –	 medžiagoje	 esančių	 porų	 tūrio	 santykis	 su	 visu	
medžiagos	 tūriu	 arba	 medžiagos	 tūrio	 užpildymo	 poromis	 laipsnis.	 poringumas	
–	 pagrindinė	 medžiagos	 struktūrinė	 charakteristika,	 nulemianti	 medžiagos	 tankį,	
laidumą	šilumai	ir	orui,	vandens	laidumą,	atsparumą	šalčiui,	medžiagos	stiprį,	akust-
ines	ir	kitas	savybes.	Medžiagoje	yra	tuštumų	ir	porų,	kurios	yra	labai	įvairios	formos	
–	nuo	rutulio	iki	netaisyklingų	formų	tūrių.	poros	gali	būti	tarpusavyje	susisiekiančios	
ir	nesusisiekiančios.	Susisiekiančias	sieja	takai	–	kapiliarai,	kuriais	gali	judėti	oras	ir	
drėgmė.	poros	gali	būti	įvairaus	dydžio.	Jei	medžiagoje	uždarų	porų	daugiau,	ji	mažiau	
laidi	šilumai,	drėgmei,	stipresnė	ir	ilgaamžiškesnė.

Įmirkumas –	tai	medžiagos	ypatybė	įgerti	vandenį	(skystį)	ją	mirkant	ir	jį	išlaikyti.	
Įmirkumo	savybės	dimensinė	išraiška	yra	įmirkis.	Įmirkis	išreiškiamas	įgerto	vandens	
masės	(arba	tūrio)	ir	sauso	bandinio	masės	(arba	tūrio)	santykiu.

Įgerto	vandens	kiekis	priklauso	nuo	medžiagos	struktūros:	atviraporės	pluoštinės	
medžiagos	įgeria	daugiau	vandens	nei	uždaraporės.	Uždarosios	poros	medžiagoje	lieka	
tuščios.	granito	įmirkis	yra	0,7%,	keraminių	plytų	–	2–20%,	medienos	–	60%,	perdirbtų	
durpių	plokščių	įmirkis	–	iki	200%.	Stiklas,	plienas	ir	plastikas	vandens	neįgeria,	tik	
sudrėksta	jų	paviršius.

Drėgnumas –	 tai	medžiagos	 savybė,	 priklausanti	 nuo	medžiagos	 drėgstamumo	
ir	 vidinio	 paviršiaus,	 nuo	 aplinkos	 santykinės	 drėgmės,	 temperatūros,	 slėgio	 ir	 kt.	
Drėgnumo	 savybės	 dimensinė	 išraiška	 yra	 drėgnis.	Drėgnis	 –	 tai	 bandinyje	 esančio	
vandens	ir	to	paties	sauso	bandinio	masių	santykis.

ore	laikoma	medžiaga	gali	drėkti,	džiūti	arba	jos	drėgnis	gali	nesikeisti.	Ilgain-
iui,	esant	nuolatiniam	oro	temperatūros	drėgmės	režimui,	statybinė	medžiaga	įgauna	
pastovų	 drėgnį.	 Nusistovėjęs	 tam	 tikromis	 sąlygomis	 drėgnis	 vadinamas	 orasausiu.	
Statybinėms	laikančiosioms	konstrukcijos	naudojamos	medienos	drėgnis	turi	būti	ne	
didesnis	nei	12–20%.

Higroskopiškumas –	tai	medžiagos	savybė	absorbuoti	iš	oro	absorbuoti	drėgmę.	
Higroskopiškai	sugerto	vandens	kiekis	priklauso	nuo	aplinkos	drėgnio,	temperatūros,	
medžiagos	struktūros	ir	kitų	veiksnių.
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Kapiliarumas.	tarp	medžiagos	porų	gali	būti	kapiliarų.	tokioje	medžiagoje	veiki-
ami	kapiliarinių	 jėgų	migruoja	skysčiai.	Kapiliarumas	–	skysčių	savybė	migruoti	 la-
bai	 plonais	 vamzdeliais.	 Jei	 kapiliarai	 didesni,	 į	 juos	 skystis	 patenka	 tik	 panardinus	
medžiagas	į	skystį.

Traukimasis –	tai	medžiagos	tūrio	mažėjimas,	kai	vanduo	(skystis)	atiduodamas	
į	aplinką.

Brinkimas –	 tai	 medžiagos	 tūrio	 didėjimas,	 kai	 iš	 aplinkos	 įgeriamas	 vanduo	
(skystis).	

Džiūvimas –	 tai	medžiagų	ypatybė	 atiduoti	 jų	 porose	 esančią	 drėgmę	 aplinkai.	
Džiūvimas	apibūdinamas	medžiagos	išdžiūvimo	greičiu,	t.y.	vandens	kiekiu	(procen-
tais,	standartinio	bandinio	tūrio	ar	masės	atžvilgiu),	kurio	bandinys	netenka	per	parą.	
Džiūvimo	greitis	priklauso	nuo	medžiagos	ir	oro	drėgnumų	skirtumo	(kuo	didesnis	skir-
tumas,	tuo	medžiaga	džiūsta	greičiau),	nuo	pačios	medžiagos	savybių	ir	porų	pobūdžio.	
Medžiagos	džiūsta	greičiau,	kai	aukštesnė	temperatūra	ir	intensyvesnis	oro	judėjimas.

Laboratorijoje	 (džiovinimo	 spintoje)	 medžiagas	 galima	 absoliučiai	 išdžiovinti	
110°C	 temperatūroje.	 temperatūra	 parenkama	 tokia,	 kad	 nepasikeistų	 medžiagos	
struktūra.	Labiausiai	susitraukia	koloidinės	kapiliarinės	medžiagos.	ore	natūraliomis	
sąlygomis	medžiagos	absoliučiai	neišdžiūsta,	o	tik	iki	tam	tikro	drėgnio.	

Šiluminis laidumas.	Šiluma	medžiagoje	pernešama	trimis	būdais:	šilumos	laidu-
mu,	konvekcija	ir	spinduliavimu.	Kadangi	tankioje	medžiagoje	radiacijos	ir	konvek-
cijos	būdu	pernešama	šilumos	dalis	yra	nereikšminga,	todėl	sakoma,	kad	statybinėse	
medžiagose	 šiluma	 sklinda	 šilumos	 laidumo	 būdu.	tos	 pačios	mineralinės	 sudėties,	
tankio	 ir	 drėgnumo	 medžiagos	 šilumos	 laidumas	 yra	 nevienodas	 –	 kintant	 šios	
medžiagos	savybėms	ir	būklei,	kinta	jos	šilumos	laidumas.	

Medžiagos	šiluminį	laidumą	nusako	šilumos	laidumo	koeficientas.	Šiluminio	laid-
umo	koeficientas	yra	vienas	iš	svarbiausių	medžiagos	charakteristikų,	apibūdinantis	
tos	 medžiagos	 sugebėjimą	 praleisti	 šilumos	 srautą.	 Šiluminio	 laidumo	 koeficien-
tas	 priklauso	 nuo	medžiagos	 rūšies,	 sandaros,	 drėgmės,	 tankio,	 temperatūros	 ir	 kt.	
Įmirkusios	medžiagos	šilumą	praleidžia	kelis	kartus	daugiau	negu	sausos.	Ši	savybė	
labai	 svarbi	 termoizoliacinėms	 medžiagoms.	 Laidžiausi	 šilumai	 yra	 metalai,	 o	
mažiausiai	laidžios	–	dujos.

Atsparumas ugniai –	 tai	medžiagos	 savybė	 atlaikyti	 (nesuminkštėti,	 nesidefor-
muoti)	 ilgalaikę	aukštą	 temperatūrą.	pagal	atsparumą	ugniai	medžiagos	skirstomos	 į	
nedegias,	rusenančias	ir	degias.

Nedegios	medžiagos	aukštoje	 temperatūroje	 (gaisro	metu)	nedega	 ir	neanglėja.	
Kai	kurios	nedegios	medžiagos	(pvz.,	plienas)	gaisro	metu	suminkštėja,	deformuojasi.

Rusenančios	medžiagos	ugnyje	anglėja,	rusena	arba	užsidega,	bet	degimo	nepa-
laiko.	

Degios	medžiagos	lengvai	užsidega	ir	dega	atvira	liepsna,	palaiko	degimą.
Atsparumas šalčiui –	 įmirkytos	 vandeniu	 medžiagos	 savybė	 atlaikyti	 daug	

užšaldymo	ir	atšildymo	ciklų,	beveik	nepabloginant	savo	sa¬vybių.
temperatūrai	 nukritus	 žemiau	 nulio,	 vandens	 prisotintoje	 medžiagoje	 susidaro	

įtempiai	dėl	vienpusio	didėjančių	ledo	kristalų	slėgio	ir	dėl	hidrostatinio	besiplečiančio	
vandens	 slėgio.	tuo	 atveju,	 kai	 visos	 poros	 pripildytos	 vandens,	 užšaldamas	 jis	 su-
ardo	medžiagą	iš	karto.	Daugkartinį	užšaldymą	medžiagos	atlaiko	dėl	to,	kad	ne	visos	
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poros	 ir	 kapiliarai	 prisipildo	 vandens.	tai	 priklauso	 nuo	medžiagos	 tankio,	 vandens	
įmirkio,	stiprio,	naudojimo	sąlygų.	Fasadinių	medžiagų	ilgaamžiškumą	apibūdina	at-
sparumas	šalčiui	–	kuo	medžiaga	atsparesnė	šalčiui,	tuo	ilgaamžiškesnė.	todėl	nustato-
mos	daugelio	statybinių	medžiagų	atsparumo	šalčiui	markės,	kurias	žinant	medžiagas	
galima	tinkamai	naudoti.

3.3.2. Mechaninės savybės
pagrindinis	reikalavimas,	keliamas	statinio	konstrukciniam	elementui	–	kad	būtų	

pakankamas	stiprumas,	t.y.	kad	perduodamas	apkrovą	nesuirtų	arba	neleistinai	nepakeistų	
savo	formos.	Šis	reikalavimas	gali	būti	nusakomos	mechaninėmis	medžiagų	savybėmis,	
kurios	apibūdina,	kaip	medžiaga	atlaiko	įvairius	mechaninius	poveikius.	

Mechaninės	medžiagų	savybės	nustatomos	jų	bandinius	tempiant,	gniuždant,	len-
kiant,	lankstant,	kalant,	duriant,	sukant,	klupdant,	kerpant,	skeliant,	duobiant,	varginant	
ir	pan.	taip	tiriamos	tokios	medžiagų	savybės	kaip	stiprumas,	tamprumas,	plastiškumas,	
trapumas,	 deformatyvumas,	 kietumas,	 dilumas	 ir	 kitos.	Statybinių	medžiagų	 savybes	
galima	nustatyti	ir	netiesioginiais	būdais:	akustiniais,	peršvietimo	ir	kt.	apie	medžiagų	
savybes	sprendžiama	pagal	netiesioginius	rodiklius	–	ultragarso	sklidimo	greitį,	pagal	
smūgio	 bangų	 sklidimo	 laiką	 arba	medžiagos	 svyravimo	dažnį	 ir	 jo	 nykimo	pobūdį.	
peršviečiant	 medžiagą	 rentgeno	 arba	 radioaktyviaisiais	 spinduliais,	 užfiksuojama,	
kiek	 sumažėjo	 spindulių	 intensyvumas.	Minėtieji	metodai	 taikomi	nustatyt	medžiagų	
savybes	 tik	apytiksliai.	Statybinių	medžiagų	mechaninės	savybės:	stiprumas,	 tampru-
mas,	plastiškumas	ir	kitos	dažniausiai	nustatomos	laboratoriniais	bandymų	metodais.

Stiprumas	–	tai	medžiagos	savybė	priešintis	vidiniams	įtempiams,	kurie	kyla	veiki-
ant	 išorinėms	 apkrovoms.	 Stiprumas	 yra	medžiagos	 savybė	 atlaikyti	 apkrovą	 nesuy-
rant,	o	stipris	yra	šios	savybės	dimensinė	išraiška.	Medžiaga	yra	dėl	išorinių	poveikių	
mažuose	medžiagos	ploteliuose,	kai	padidėja	vidiniai	įtempiai.	tokiuose	ploteliuose	at-
siranda	įtrūkimų.	Elementariąsias	medžiagų	daleles	vienas	nuo	kitų	veikiančios	jėgos	
plėšia	(tempimo	atveju)	arba	artina	(gniuždymo	atveju),	ir	todėl	medžiagoje	atsiranda	
įtempių.	 Kai	 įtempis	 viršija	 dalelių	 sukibimo	 jėgas	 (medžiagos	 stiprumą),	medžiaga	
suyra.	Įtempis	–	tai	vidinių	jėgų,	atsiradusių	dėl	išorinių	poveikių	intensyvumo,	matas,	
o	jo	didumas	prilygsta	vidutinei	vidinei	jėgai,	tenkančiai	ploto	vienetui.	Įtempiai,	veiki-
antys	statmenai	pjūviui,	vadinami	normaliniais	įtempiais,	o	įtempiai,	veikiantys	pjūvio	
plokštumoje,	vadinami	tangentiniais	įtempiais.	teoriškai	stiprumas	priklauso	nuo	jėgų,	
veikiančių	 tarp	atomų	 ir	 jonų.	paprastai	 stiprumas	dešimtis	 ar	 šimtus	kartų	mažesnis	
už	 teorinį,	nes	priklauso	dar	 ir	nuo	medžiagos	struktūros	nevienodumo,	mikroplyšių,	
makroplyšių	bei	kitų	irti	palankių	veiksnių.	

Medžiagų	 stiprumas	 apibūdinamas	 jų	 stiprio	 riba.	 Stiprio	 riba	 –	 tai	 didžiausias	
įtempis,	 kurį	 medžiaga	 gali	 atlaikyti.	 pagal	 stiprio	 ribą	 nustatoma	 konstrukcinės	
medžiagos	leistinieji	įtempiai	arba	skaičiuojamasis	stipris.

Dažniausiai	nustatomas	statybinių	medžiagų	ir	gaminių	stipris	gniuždant,	lenkiant	
ir	tempiant.

Stipris gniuždant –	tai	medžiagos,	kuri	suyra	veikiama	gniuždymo	apkrovos,	stiprio	
riba,	išreikšta	gniuždymo	jėgos	ir	gniuždomo	ploto	santykiu.

Stipris lenkiant –	tai	medžiagos,	kuri	suyra	nuo	lenkiamųjų	tempimo	įtempių,	stiprio	
lenkiant	riba,	išreikšta	lenkimo	momento	ir	skerspjūvio	atsparumo	momento	santykiu.
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Stipris tempiant –	 tai	 medžiagos,	 kuri	 suyra	 nuo	 ašinio	 tempimo,	 stiprio	 riba,	
išreikšta	tempimo	jėgos	ir	temptojo	ploto	santykiu.

Tamprumas –	 medžiagos	 savybė,	 veikiant	 apkrovai,	 keisti	 formą	 nesuyrant	 ir	
daugiau	ar	mažiau	atgauti	ją	apkrovą	nuėmus.	Labai	tampri	medžiaga	yra	guma.	tamprūs	
taip	pat	yra	plienas,	medis.	

Plastiškumas –	medžiagos	savybė,	veikiant	apkrovai,	keisti	formą	nesuyrant	ir	pa-
laikyti	pakeistąją	formą,	apkrovą	nuėmus.	

Trapumas –	medžiagos	savybė,	veikiant	apkrovai,	iš	karto	suirti,	nė	kiek	iki	to	ne-
sideformuojant.	trapios	medžiagos	neatsparios	smūgiams.	trapus	yra	stiklas,	dauguma	
akmens	medžiagų.

Deformatyvumas –	tai	fizikinio	kūno	geometrinės	formos	ar	matmenų	pasikeitimas	
dėl	išorinės	jėgos,	drėgmės,	temperatūros	ir	kitų	veiksnių.

Kietumas –	medžiagos	savybė	priešintis,	kad	į	ją	neįsiskverbtų	kitas	kietesnis	kūnas.	
Būtina	nustatyti	tų	medžiagų	kietumą,	kurias	tiesiogiai	veikia	koncentruotos	jėgos.

Dilumas –	 tai	 trinties	 jėgų	 veikiamos	 medžiagos	 geba	 priešintis	 palaipsniam	
paviršinio	sluoksnio	ardymui	atskiriant	nuo	jo	medžiagos	daleles.

Atsparumas smūgiams –	 tai	medžiagos	savybė	priešintis	dinaminei	 ir	 smūginei	
apkrovai.

3.3.3. Fizikinės-cheminės savybės
Cheminės	savybės	charakterizuoja	statybinių	medžiagų	cheminę	kaitą,	veiki-

ant	aplinkos	medžiagoms	ir	kitokiems	veiksniams	(pavyzdžiui,	rūgštims,	šarmams,	
vandeniui,	 druskoms,	 dujoms,	 saulės	 spinduliams	 ir	 kt.).	 pastatų	 ir	 statinių	 eksp-
loatacijos	metu	 gali	 vykti	 ir	 naudingi	medžiagų	 cheminiai	 pakitimai	 (pavyzdžiui,	
cemento	kietėjimas),	 ir	žalingi	(pavyzdžiui,	sukietėjusio	cemento	suirimas,	plieno	
rūdijimas	ir	t.t.).

Dispersiškumas –	tai	kietos	arba	skystos	medžiagos	smulkumo	laipsnis.	Jis	nu-
sakomas	dalelių	skersmeniu	arba	 jų	savituoju	 (lyginamuoju)	paviršiumi,	 t.y.	dalelių,	
esančių	masės	 vienete,	 paviršiaus	 plotu.	Dalelių	 skersmuo	matuojamas	mikroskopu	
arba	nustatomas	sijojant	atitinkamo	tankumo	sietais.	

Klampumas –	tai	medžiagos	savybė	priešintis	tekėjimui,	t.y.	vieno	sluoksnio	slin-
kimui	kitu	sluoksniu.	tekėjimas	būdingas	skysčiams	ir	dujoms.	Medžiagų	klampumas	
priklauso	nuo	temperatūros	ir	slėgio.	

Cemento	 tešlai,	 gipso	 tešlai,	 akytojo	 betono	 mišiniui	 būdingas	 konsistenci-
nis	 klampumas,	 kuris	 vadinamas	 konsistencija.	 Klampumas	 matuojamas	 įvairiais	
būdais	 (pvz.,	 kapiliariniais	 prietaisais	matuojama,	 per	 kiek	 laiko	 pro	 tam	 tikro	 sk-
ersmens	kapiliarus,	vamzdelius	ar	antgalius	išteka	skysčio	masė.	paskui	pagal	laiką	
apskaičiuojamas	klampumas.).

Rišimasis yra	rišamųjų	medžiagų	kietėjimas	tam	tikromis	sąlygomis.	Rišamosios	
medžiagos	kietėja	dėl	jose	vykstančių	fizikinių	ir	cheminių	procesų.	Rišimosi	greitis	
apibūdinamas	 rišimosi	pradžia	 ir	pabaiga.	Rišimosi	pradžia	–	 tai	 laikas,	kuris	praei-
na	 nuo	 standartinės	 konsistencijos	 tešlos	 užmaišymo	 iki	 jos	 sutirštėjimo	 (nustatyto	
tirštumo).	Šį	laiką	būtina	žinoti,	nes	per	jį	reikia	spėti	paruošti	medžiagų	mišinius	ir	
suformuoti	gaminius.	gaminių,	suformuotų	per	ilgesnį	laiką,	būna	mažesnis	stiprumas	
ir	blogesnės	kitos	naudojimo	savybės.
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Rišimosi pabaiga –	tai	laikas,	per	kurį	užmaišyta	standartinės	konsistencijos	tešla	
praranda	tiek	plastiškumo,	kiek	nurodyta	standartuose.

Skvarbumas –	 būdinga	 savybė	 tų	 skysčių,	 kuriais	 įmirkomos	 kitos	medžiagos.	
pavyzdžiui,	 antiseptikais	 įmirkoma	 mediena.	 Skvarbumas	 nustatomas	 išmatavus	
įmirkimo	gylį.

Sluoksniavimasis –	tai	dalelių	išsidėstymas	sluoksniais	pagal	tankį,	stambumą.	
Ši	 savybė	būdinga	 statybinėms	emulsijoms	 ir	 suspensijoms	 (dažams,	klijams),	be-
tono	mišiniams.

Sušokimas –	tai	savybė,	būdinga	miltelinėms	medžiagoms	(cementui,	statybiniam	
gipsui,	dažų	pigmentams).	Dėl	drėgmės,	mechaninės	apkrovos	ir	kt.	priežasčių	milt-
eliai	sušoka	į	gabalėlius	ir	juos	sunku	suardyti.	Kad	nesušoktų,	miltelius	būtina	saugoti	
nuo	šių	priežasčių.

Tirpumas –	tai	medžiagos	savybė	tirpti	tam	tikroje	terpėje.	
Cheminis aktyvumas priklauso	nuo	medžiagų	cheminės	sudėties	bei	aplinkos,	ku-

rioje	 jos	naudojamos.	gaminant	kietėjančius	mišinius,	 svarbu	žinoti,	kaip	greitai	 jie	
kietėja	ir	kaip	medžiagos	reaguoja	su	naudojimo	aplinkoje	esančiais	elementais.

3.3.4. Technologinės savybės
technologinių	 savybių	 pagalba	 statybinės	 medžiagos	 gaminamos	 tam	 tikrais	

būdais,	suteikiant	formą,	matmenis	ir	savybes.	Žinant	medžiagos	technologines	savybes,	
galima	racionaliai	suprojektuoti	statybinius	gaminius	ir	atlikti	statybos	technologinius	
procesus,	pagerinant	darbų	kokybę.	technologiška	laikoma	tokia	medžiaga,	kurią	gami-
nant	reikalingos	mažiausios	darbo	sąnaudos,	mažiausiai	reikia	medžiagų	ir	užtikrinamos	
reikiamos	naudojimo	savybės.	

Svarbiausios	statybinių	medžiagų	technologinės	savybės:	formuojamumas,	den-
giamumas,	sujungiamumas	ir	kt.

Formuojamumas –	tai	medžiagos	savybė	ne	tik	įgauti,	bet	ir	išlaikyti	jai	suteiktą	
formą.	Medžiagos	gali	būti	formuojamos	įvairiais	būdais:	liejamos,	presuojamos,	val-
cuojamos	ir	t.t.

Liejami	 gipsiniai	 dirbiniai,	metalo	 detalės.	atliekant	 betonavimo	darbus	 ir	 sie-
kiant,	 kad	 betonas	 konstrukcijoje	 būtų	 gerų	 savybių,	 reikia,	 kad	 betono	mišinys,	 jo	
slankumas	atitiktų	dėjimo	į	formas	ar	klojinius	reikalavimus	bei	sąlygas.

Dengiamumas yra	medžiagos	savybė	padengti	paviršių	nepermatomu	sluoksniu.	
Ši	savybė	būdingiausia	dažų	mišiniams.

Sujungiamumas yra	svarbi	kompozicinių	statybinių	konstrukcijų	ir	detalių	savybė.	
Konstrukcijos	 gali	 būti	 suklijuojamos,	 suvirinamos,	 sukniedijamos	 ar	 sujungiamos	
kitais	būdais.

Suvirinamumas –	 tai	metalų	 ir	 kitų	medžiagų	geba	 sudaryti	 stiprią	 neišardomą	
dalių	jungtį	sulydant	jų	jungiamuosius	paviršius.	gero	suvirinamumo	yra	mažaanglis	
plienas.	Jis	nesutrūkinėja	net	virinamas	šaltyje,	todėl	plačiai	naudojamas	statybinėms	
konstrukcijoms	gaminti.	Suvirinamumas	dažnai	nustatomas	lyginant	siūlės	ir	pagrin-
dinio	metalo	savybes.

Transportabilumas –	tai	medžiagų,	dirbinių	ir	konstrukcijų	patogumas	transpor-
tuoti.	yra	medžiagų,	konstrukcijų,	kurių	negalima	arba	neracionalu	transportuoti,	nes	
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jos	 labai	 didelės,	 nestiprios,	 pavojingos	 aplinkai.	 tuomet	 konstrukcijos	 gaminamos	
vietoje,	atvežus	detales	ar	ruošinius.

3.3.5. Eksploatacinės savybės
Svarbiausios	 statybinių	 medžiagų	 naudojimo	 savybės	 yra	 ilgaamžiškumas,	

senėjimas.
Ilgaamžiškumas –	ilgiausias	laikotarpis,	per	kurį	medžiaga,	veikiama	apkrovų	ir	

klimatinių	sąlygų,	nepraranda	eksploatacinių	savybių.	 Ilgaamžiškumas	sumažėja,	 jei	
konstrukcija	mechaniškai	perkraunama	ar	sustiprėja	aplinkos	poveikis.

Senėjimas –	 tai	medžiagų	 struktūros	 kitimas	 ir	 savybių	blogėjimas	dėl	 pačiose	
medžiagose	vykstančių	procesų.	Medžiagų	senėjimas	nustatomas	laikant	jas	atvirame	
ore.	 Šis	 procesas	 atliekamas	 labai	 ilgai.	 Senėjimas	 būdingas	metalams,	 kai	 kurioms	
plastmasėms,	dažų	sluoksniui.

3.4. Statybiniai metalai

3.4.1. Metalų klasifikavimas
Metalais	vadinamos	medžiagos,	kurių	pagrindiniai	požymiai	yra	savitas	blizgesys,	

didelis	laidumas	šilumai	ir	elektrai,	plastiškumas,	stiprumas,	o	dažnai	ir	didelis	tankis.	
Visi	statyboje	naudojami	metalai	ar	jų	lydiniai	sąlygiškai	skirstomi	į	juoduosius	ir	

spalvotuosius.	Metalų	klasifikacijos	schema	pateikta	3.4	pav.

                         

3.4	pav.	Statybinėms	medžiagoms	naudojamų	metalų	klasifikacijos	schema

apie	95%	visų	pasaulyje	pagaminamų	metalų	sudaro	juodieji	metalai,	t.	y.	plienas,	
ketus,	ferolydiniai.	Juodieji	metalai	–	tai	geležies	ir	anglies	lydiniai	su	nedideliu	kiekiu	
magnio,	silicio,	sieros,	fosforo	priemaišų.

Spalvotieji	 metalai	 –	 tai	 neturintys	 geležies	 metalai	 ar	 jų	 lydiniai.	 Spalvotieji	
metalai	pagal	savybes	gali	būti	suskirstyti	į	tam	tikras	grupes.	pavyzdžiui,	aliuminis,	
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magnis	ir	titanas	priskiriami	prie	lengvųjų	metalų,	varis,	nikelis,	alavas,	švinas	–	prie	
sunkiųjų,	volframas,	molibdenas,	vanadis	prie	sunkiai	lydžių.	

pagrindiniai	 statybiniai	 metalai	 yra	 geležies	 lydiniai.	 geležis	 yra	 plastiškas,	
sidabriškai	 baltas,	 minkštas	 metalas.	 grynosios	 geležies	 mechaninės	 savybės	 yra	
prastos,	todėl	naudojami	geležies	lydiniai	su	anglimi	ir	kitais	elementais	(dažniausiai	
metalais).	anglis	yra	svarbiausias	geležies	lydinių	komponen¬tas.	pagal	anglies	kiekį	
geležies	lydiniai	skirstomi	į	plieną	(C	<	2,14%)	ir	ketų	(2,14%	<	C	<	6,67%).	

Metalai	plačiai	vartojami	 statyboje:	 iš	 jų	gaminama	metalinės	 tiltų	 ir	perdangų	
konstrukcijos,	vandentiekio	ir	kanalizacijos	vamzdynai,	pastatų	karkasai,	gelžbetonio	
armatūra,	skarda,	apdailos,	tvirtinimo	ir	kitokios	detalės.

3.4.2. Statybinio plieno naudojimas
plienas	–	 tai	geležies,	 anglies	 ir	kai	kurių	priemaišų	 lydinys,	kuriame	gali	būti	

iki	2,14%	anglies.	plienas	yra	pagrindinė	konstrukcinė	medžiaga,	pasižyminti	dideliu	
stipriu.	plieno	savybes	daugiausia	lemia	jame	esančio	anglies	kiekis.	Didėjant	anglies	
kiekiui,	didėja	plieno	kietumas	ir	stiprumus,	bet	mažėja	plastiškumas.

plieno	pagrindinė	savybė	yra	suvirinamumas,	pavyzdžiui,	elektros	lanku.	todėl	jį	
galima	naudoti	tokiuose	procesuose	kaip	pjovimas	liepsna	bei	šiluminis	lenkimas.	tai,	
kad	plieną	galima	suvirinti,	reiškia,	kad	jis	gali	būti	naudojamas	didelėse	konstrukci-
jose.	pagrindinės	šių	konstrukcijų	naudojimo	sritys	yra:

-	pastatų	karkasinės	konstrukcijos	 (karkasą	 sudaro	kolonos,	 rygeliai-sijos	 arba	
strypine	santvara);

-	didelių	gabaritų	pastatų	konstrukcijos	(karkasą	sudaro	plieniniai	rėmai);
-	tiltų	laikančiosios	konstrukcijos;
-	aukštų	statinių	konstrukcijos	(ryšio	bokštų,	elektros	aukštosios	įtampos	stulpai	
ir	pan.);

-	specialios	paskirties	statinių	konstrukcijos	(rezervuarų,	talpyklų,	kurių	pagrindą	
sudaro	sienos	iš	plieninių	lakštų).

plieninėms	konstrukcijoms	gaminti	 naudojami	 įvairaus	 dydžio	 ir	 formos	 val-
cuotieji	elementai.	Valcuotųjų	profiliuočių	visuma	vadinama	sortimentu.	Sortimentas	
–	tai	vieno	tipo	profiliuočių	(gaminių)	sąrašas,	kuriame	nurodyta	skerspjūvio	forma,	
matmenys,	geometriniai	rodikliai	bei	masė.	Šie	katalogai	įforminami	kaip	valstybės	
standartai	(LSt,	EN,	ISo,	goSt	ir	kt.).	Visas	sortimentas	gali	būti	suskirstytas	į	2	
grupes:

-	lakštinis	plienas	(valcuotosios	juostos,	lakštai,	plokštės);
-	profiliuotinis	plienas	(dvitėjai,	loviai,	kampuočiai,	besiūliai	vamzdžiai,	apskrito	
ir	kvadratinio	profilio	strypai).

antrinių	profiliuočių	sortimentas:
-šaltai	 formuoti	 virintieji	 profiliuočiai	 (tuščiaviduriai	 apvalūs,	 kvadratiniai,	
stačiakampiai);

-	šaltai	formuoti	profiliuočiai.
plienas,	kuris	naudojamas	statinių	konstrukcijoms,	vadinamas	konstrukciniu	pli-

enu.	Konstrukcinis	plienas	turi	markes	ir	jos	yra	tokios:	S235,	S275,	S355,	S420,	S450,	
S460.	S	–	nurodo,	kad	plienas	konstrukcinis;	skaičius	–	mažiausią	plieno	takumo	ribos	
reikšmę	Mpa.
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Įvairaus	 storio	 ir	 profilio	 lakštai	 gali	 būti	 panaudoti	 gaminant	 lengvas	 pastatų	
stogų	ir	sienų	konstrukcijas.

plienas	 taip	 pat	 naudojamas	 armatūrai	 gaminti.	 pagal	 gamybos	 būdą	 armatūra	
skirstoma	į:

-	strypinę	(karštai	valcuotą);
-	vielinę	(šaltai	trauktą);
-	lyninę	(pintą).
plieninė	 armatūra	 gali	 būti	 lygaus	 paviršiaus	 ir	 periodinio	 profilio	 (apvalaus	

skerspjūvio	su	dviem	išilginėmis	briaune¬lėmis	ir	skersiniais	iškilimais).
armatūrinis	 plienas	 skirstomas	 į	 klases	 ir	 jos	 yra	 tokios:	 S240,	 S400,	 S500.	

Skaičius	parodo	charakteristinio	stiprio	reikšmę	Mpa.
plieninių	konstrukcijų	naudojimo	sričių	įvairovę	lemia	konstrukcijų	stiprumas	ir	

patikimumas,	greita	ir	ekonomiška	statyba,	ilgaamžiškumas.	plieninės	konstrukcijos,	
palyginti	su	kitomis	konstrukcijomis,	yra	lengvos.	pagal	šį	rodiklį	jos	beveik	prilygsta	
medinėms.	Kita	teigiama	savybė	–	paprastas	metalinių	elementų	jungimas.	tai	leidžia	
atskirus	elementus	ir	jų	dalis,	pagamintas	gamyklose,	nesunkiai	sujungti	statybvietėje.	
atsižvelgiant	 į	 jungimo	būdą,	 jos	gali	būti	 lengvai	demontuojamos.	tai	 labai	svarbu	
rekonstruojant	pastatus.	tai	yra	pagrindiniai	plieninių	konstrukcijų	privalumai.

Be	minėtų	privalumų,	plieninės	konstrukcijos	turi	ir	neigiamų	savybių.	plieninės	
konstrukcijos,	 veikiamos	 agresyviųjų	 aplinkos	 veiksnių,	 rūdija	 ir	 netenka	 savo	
pirmykščio	atsparumo,	 todėl	 joms	būtina	nuolatinė	priežiūra,	apsauga	nuo	neigiamų	
aplinkos	 veiksnių.	 tai	 apsunkina	 ir	 pabrangina	 konstrukcijų	 eksploatavimą.	 Norint	
apsaugoti	 plienines	 konstrukcijas	 nuo	 korozijos,	 jas	 reikia	 gaminti	 iš	 nerūdijančio	
plieno	arba	padengti	antikorozinėmis	dangomis.	tačiau	pirmasis	būdas	yra	brangus.	
Dažniausiai	konstrukcijų	paviršiai	yra	dažomi	įvairiais	dažais,	lakuojami.

	 Kita	neigiama	savybė	yra	ta,	kad	plienas	yra	ne	visiškai	atsparus	ugniai,	nors	
yra	 ir	nedegi	medžiaga.	plienas,	gerai	praleidžiantis	 šilumą,	greitai	 ją	perduoda	nuo	
ugnies	židinio,	tuo	padėdamas	plisti	gaisrui.	Šiam	trūkumui	sumažinti	yra	naudojamos	
įvairios	priemonės.	pavyzdžiui,	konstrukcijos	apsaugomos	nuo	aukštos	temperatūros	
poveikio	 padengiant	 jas	 tokiomis	 ugniai	 atspariomis	 medžiagomis,	 kaip	 mineralinė	
vata	ar	cementinė	neorganinė	kompozicija	(vienalytis	miltelių	pavidalo	komponentas,	
maišytuve	sumaišytas	su	vandeniu	ir	užpurkštas	ant	paviršiaus,	apsaugo	konstrukcijų	
metalą	 nuo	 ugnies).	 plieninių	 konstrukcijų	 priešgaisrinei	 apsaugai	 galima	 naudoti	
plėtriuosius	dažus.

3.5. Statybinė mediena
3.5.1. Medienos sandara
Statybinė	 mediena	 –	 augalinės	 kilmės	 medžiaga,	 sudaryta	 iš	 gyvų,	 pradėjusių	

medėti	ir	sumedėjusių	ląstelių.	gyvosios	ląstelės	sienelės	griaučius	sudaro	celiuliozė.	
Iš	lėto	apmirštant	ląstelėms,	jų	plėvelė	sustorėja	ir	sienelės	sluoksniai	persunkiami	kita	
organine	medžiaga	 –	 ligninu	 (sudėtingu	 nepolisacharidiniu	 polimeru).	 Ligninas	 sut-
virtina	celiuliozines	skaidulas.	Jis	veikia	kaip	labai	kietas	užpildas,	padidina	sienelių	
atsparumą	tempimui	ir	ypač	gniuždymui.	Būtent	ligninas	suteikia	medienai	jai	būdingas	
savybes.	Skirtingų	medžių	rūšių	mediena	yra	nevienodų	savybių.	
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Svarbiausios	medžio	kamieno	dalys	yra	šerdis,	branduolys,	balana	ir	žievė.	Šerdis	
yra	kamieno	centre,	kartais	būna	šiek	tiek	pasislinkusi	į	vieną	ar	kitą	pusę.	Ji	yra	2–5	cm	
skersmens,	todėl	užima	tik	mažą	kamieno	dalį.	Jos	audiniai	purūs,	nestiprūs,	neatsparūs	
puvimui.	Daugumos	medžių	rūšių	šerdis	yra	apvali,	tačiau	kai	kurių	yra	ypatingos	for-
mos,	pavyzdžiui,	alksnio	yra	trikampė,	uosio	–	keturkampė,	topolio	–	penkiakampė,	o	
ąžuolo	–	žvaigždės	pavidalo.	

Daugumos	 medžių	 rūšių	 mediena	 yra	 šviesi	 ir	 skersiniame	 pjūvyje	 vienodos	
spalvos.	 Kitų	 medžių	 rūšių	 medienos	 skersinis	 pjūvis	 būna	 nevienodos	 spalvos:	
centrinė	 dalis	 tamsesnė,	 o	 išorinė	 šviesesnė.	 tamsesnė	 centrinė	 kamieno	 dalis	 va-
dinama	branduoliu,	o	šviesesnė	–	balana.	Branduolį	sudaro	sumedėjusios	ląstelės.	tai	
stipriausia	ir	kiečiausia	kamieno	dalis.	Balana	yra	jaunesnė	kamieno	dalis	iš	gyvų	ir	
pradėjusių	medėti	 ląstelių,	 jos	mediena	 ne	 tokia	 brandi,	 todėl	mažiau	 vertinga.	 po	
žieve	kasmet	 priauga	naujų	balanos	 sluoksnių,	 o	 dalis	 sumedėjusių	 ląstelių	 padidi-
na	branduolio	storį.	Kai	kurių	medžių	balana	savo	spalva	visai	nesiskiria	nuo	bran-
duolio,	todėl	arčiau	centro	esanti	mediena	esti	mažiau	drėgna	ir	vadinama	brandžia.	
tos	medžių	rūšys,	kurios	turi	aiškiai	matomą	branduolį,	vadinamos	branduolinėmis,	
o	kurių	mediena	visame	pjūvio	plote	yra	vienodos	spalvos	ir	drėgnumo,	vadinamos	
balaninėmis.	tokia	yra	beržo,	alksnio,	liepos	ir	klevo	mediena.	Daugiausia	medienos	
subrandina	eglė,	bukas	ir	drebulė.

Normaliai	augusio	medžio	skersiniame	pjūvyje	matosi	ryškūs,	koncentriški	me-
dienos	sluoksniai.	Kiekvienas	toks	žiedas	rodo	metinį	medienos	prieaugį	ir	vadinamas	
metine	 rieve.	 Itin	gerai	matomos	spygliuočių	metinės	 rievės.	Spinduliniame	pjūvyje	
jos	atrodo	kaip	išilginės	juostelės,	o	liestiniame	–	kaip	kūgio	formos	linijos	(3.5	pav.).	
Liestinis	pjūvis	–	tai	bet	kuriuo	atstumu	nuo	šerdies	einantis	pjūvis,	sutampantis	su	bet	
kurios	rievės	liestine.	Metinių	rievių	plotį	ir	kasmet	priaugantį	medienos	kiekį	lemia	
medžio	amžius,	rūšis	ir	augimo	sąlygos.

              

3.5	pav.	Medžio	kamieno	liestinis	ir	spindulinis	pjūviai

Skersiniame	medienos	pjūvyje	galima	matyti	iš	centro	į	pakraščius	besidriekiančius	
dryžius.	tai	šerdies	spinduliai,	siaurų	kanalėlių	tinklas.	Juo	horizontalia	kryptimi	teka	
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maistinės	medžiagos,	oras	ir	vanduo.	Spinduliniame	pjūvyje	šerdies	spinduliai	atrodo	
kaip	dėmės	ir	juostos,	o	liestiniame	–	kaip	taškai	ir	brūkšneliai.	Vieni	šerdies	spinduliai	
prasideda	nuo	šerdies	ir	krypsta	žievės	link.	Jie	vadinami	pirminiais	šerdies	spinduli-
ais.	Kiti	 arba	dalis	 šerdies	 spindulių,	prasidėjusių	kiek	atokiau	nuo	šerdies,	pasiekia	
žievę.	Jie	vadinami	antriniais	spinduliais.	platūs	 ir	 ryškiai	matomi	šerdies	spinduliai	
yra	ąžuolo	ir	buko.	Visų	spygliuočių,	taip	pat	uosio,	beržo	ir	drebulės	šerdies	spinduliai	
labai	ploni,	pastebimi	tik	spinduliniame	pjūvyje.

3.5.2. Statybinės medienos žaliava
Medis	–	vertinga	statybinė	medžiaga,	kai	 jos	kamienas	yra	 taisyklingai	 išaugęs	

ir	 sveikas.	praktikoje	dažnai	pasitaiko	 įvairių	struktūrinių	medienos	pažeidimų.	Me-
dienoje	defektai	 atsiranda	dėl	 įvairių	 išorinių	veiksnių.	Vėjas,	 šaltis	 ir	 kiti	 veiksniai	
lemia	medienos	 struktūros	 nenormalumus:	 plyšius,	 puvinius,	 kamieno	 kreivumą,	 li-
gas.	 Nukenčia	 medienos	 kokybė.	 Normalaus	 medžio	 kamienas	 esti	 išlakios,	 mažai	
plonėjančios	cilindrinės	formos.	Mediena	su	defektais	tinka	tik	smulkesniems	me	dienos	
dirbiniams,	stalių	ir	kt.	reikmėms,	statybinei	fanerai	gaminti.

Miške	nukirstas	medis	turi	apie	35–45%	drėgmės,	o	medienos	dirbiniams	tinka	
mediena,	turinti	jos	mažiau	kaip	10–18%.	Iš	medienos	išpjautus	pusfabrikačius	reikia	
džiovinti.	Mediena	džiovinama	natūraliuoju	(nuo	60	iki	240	parų)	ir	dirbtiniu	(nuo	vi-
enos	iki	20	parų)	būdais.

Statybo¬je	naudojama	spygliuočių	ir	lapuočių	mediena.	
Spygliuočių	mediena	pasižymi	struktūros	paprastumu,	turi	mažiau	augimo	ydų,	

jos	tarpląstelinės	tuštumos	užpildytos	sakais.	Dėl	to	ji	atsparesnė	puvimui,	yra	vienodos	
spalvos	ir	tekstūros,	lengvai	pjaustoma,	obliuojama	ir	klijuojama.	Iš	spygliuočių	labi-
ausiai	paplitusi	yra	pušis,	eglė,	maumedis.

pušies	mediena	lengva,	stipri,	lengvai	mechaniškai	apdirbama,	džiūdama	mažai	
traukiasi.	 Ji	 naudojama	 sienų	 ir	 stogų	 konstrukcijoms,	 grindims,	 laiptams,	 fanerai,	
stalių	dirbiniams	gaminti	ir	kt.

Eglių	mediena	yra	gelsvo	atspalvio,	lengva,	minkšta,	šakota.	Dėl	didelio	šakotumo	
ir	šakų	kietumo	sunkiau	apdirbama.	Ji	naudojama	sijoms,	statramsčiams	gaminti	ir	kt.

Maumedis	sunkesnis,	kietesnis,	stipresnis	nei	pušis,	atsparus	puvimui,	džiūdamas	
labiau	nei	pušis	skilinėja	ir	traukiasi.	Jis	naudojamas	kelių,	tiltų	konstrukcijoms	gamin-
ti,	požeminiams,	povandeniniams	įrenginiams.

Lapuočiai	–	tai	ąžuolas,	uosis,	beržas,	drebulė,	alksnis,	bukas	ir	kt.
Ąžuolo	mediena	yra	stipri,	ilgaamžė,	kieta,	atspari	puvimui,	lengvai	apdirbama,	

džiovinama	mažai	traukiasi.	Ji	naudojama	stalių	dirbiniams,	fanerai,	parketui,	apdai-
lai	ir	kt.

Uosio	 mediena	 yra	 šiek	 tiek	 šviesesnė,	 naudojama	 baldams,	 laiptų	 detalėms	
gaminti	ir	kt.

Beržo	mediena	 yra	 vienalytės	 struktūros,	 vienodos	 spalvos,	 vidutinio	 tankio	 ir	
kietumo,	neatspari	puvimui,	 lėtai	džiūsta,	džiūdama	pleišėja.	 Ji	naudojama	baldams,	
fanerai	gaminti	ir	kt.

Drebulės	mediena	balta,	minkšta,	gerai	 skyla,	neatspari	puvimui.	 Ji	naudojama	
laikinosioms	medinėms	konstrukcijoms,	celiuliozei,	drožlių	plokštėms	gaminti	ir	kt.
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3.5.3. Medienos gaminiai

Pjautinė miško medžiaga –	tai	supjautos	medžio	kamieno	dalys.	pjautinės	miško	
medžiagos	sortimentas	pateiktas	3.6	paveiksle.

              

3.6	pav.	pjautinės	miško	medžiaga:	a)	pusrąstis;	b)	ketvirtainis;	c)	tašas	apipjautais	kampais;	
d)	gulekšnis;	e)	tašas;	e)	dvigubo	pjovimo	lenta;	f)	viengubo	pjovimo	lenta;	h)	papentis

Išilgai	pjaunant	medį	gaunami	dirbiniai:	pusrąsčiai,	ketvirtainiai,	tašai	ir	tašeliai,	
lentos	ir	papenčiai.	tašai	ir	tašeliai	yra	išilgai	pjauta	stačiakampio	skerspjūvio	medžiaga.	
Lentos	–	plokščia	pjautinė	medžiaga,	kurios	plotis	didesnis	už	dvigubą	storį.	Jos	būna	
neapipjautos	 ir	apipjautos	(stačiakampio	skerspjūvio),	storos	 ir	plonos.	papenčiu	va-
dinama	 išilginė	 rąsto	 nuopjova,	 likusi	 išpjovus	 iš	medžio	 tašus	 ar	 lentas.	 papenčiai	
naudojami	laikiniems	pastatams	arba	perdirbami	į	trupinius.

Klijuotinė fanera.	Ji	yra	lakštinė	įvairių	matmenų	medžiaga,	suklijuota	iš	lukšto	
sluoksnių	 naudojant	 įvairias	 dervas.	 Klijuoti	 naudojamos	 fenolio-formaldehidinės,	
rezorbcinės,	melamino,	 karbamidinės	dervos.	atsižvelgiant	 į	 naudotus	klijus,	 fanera	
gali	būti	naudojama	sausose,	drėgnose	patalpose,	pastatų	išorėje.	

Lentos.	 tai	 mechaniškai	 apdirbti	 medienos	 gaminiai:	 dailylentės,	 parketas,	
parketlentės,	grindjuostės	ir	kt.	

Klijuota mediena.	tai	sluoksniuotas	gaminys,	suklijuotas	iš	obliuotų	lentų,	tašų.	
Klijuota	mediena	naudojama	langams	ir	durų	staktoms	bei	rėmams,	interjero	detalėms	
gaminti.	Be	to,	klijuota	mediena	naudojama	pastatų	statyboje	laikančiosioms	konstruk-
cijoms	gaminti.	tašo	sluoksniai	klijuojami	fenolio	arba	amino	dervų	klijais.	Klijuotą	
tašą	gali	sudaryti	tos	pačios	rūšies	mediena	arba	skirtingų	rūšių	mišinys.	tašo	lentos	
gali	būti	ištisinės	arba	suklijuotos	iš	dantytais	dygiais	sujungtų	gabalų.	

Medienos plaušų plokštės (MPP).	Jos	gaminamos	iš	medienos	plaušų	ir	sintetinių	
dervų,	sausuoju	ir	drėgnuoju	būdu,	plokštes	kaitinant	ir	presuojant.	Medienos	plaušų	
plokštės	pagal	tankį	skirstomos	į:

-	didelio	tankio	plokštes	(>800	kg/m3);
-	lengvas	(>650	kg/m3);
-	labai	lengvas	(>550	kg/m3).
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pagal	kietumą	skiriamos	kietos,	vidutinio	kietumo	ir	minkštos	plokštės,	kurios	gali	
būti	naudojamos	sausoje	 ir	drėgnoje	aplinkoje.	Drėgnuoju	būdu	gaminamų	plokščių	
galima	padidinti	atsparumą	drėgmei,	ugniai.	

plokštės	 naudojamos	 apdailai,	 baldams	 gaminti,	 grindims,	 stogams	 apšiltinti,	
klojiniams	įrengti,	pastatų	išorės	ir	patalpų	vidaus	apdailai.

Orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB).	 plokštės	 gaminamos	 iš	 medienos	
skiedrelių.	Išoriniame	sluoksnyje	skiedrelės	orientuotos	tik	viena	kryptimi,	lygiagrečiai	
su	plokštės	ilgiu	ir	pločiu,	vidiniuose	sluoksniuose	skiedrelės	neorientuotos.	Išoriniai	
sluoksniai	gaminami	iš	stambesnių	vienodų	skiedrelių	ir	naudojant	didesnį	klijų	kiekį.	
Šios	plokštės	gali	būti	naudojamos	sausoje	ir	drėgnoje	aplinkoje.

Medienos drožlių plokštės (MDP).	MDp	–	lakštinė	medžiaga,	gaminama	karštai	
presuojant	 sumaišytus	 su	 klijais	 (sintetinėmis	 dervomis)	 medienos	 smulkinius	 –	
drožles,	 skiedreles	 ir	 pan.,	 taip	 pat	 pjuvenas	 ar	 kitas	 smulkinių	 pavidalo	medžiagas	
(linų,	kanapių	spalius,	cukranendrių	gabalėlius	ir	pan).	MDp	gamybai	labai	racionaliai	
panaudojamos	pirminio	medienos	apdirbimo	atliekos,	menkavertė	apvalioji	mediena.	
Jos	neturi	masyviai	medienai	būdingos	pluošto	krypties,	jai	įprastinių	ydų	ir	defektų,	
todėl	gali	būti	įvairiai	sudurtos.	

MDp	pagal	paskirtį	klasifikuojamos	taip:
-	bendrosios	paskirties	plokštės,	naudojamos	sausoje	aplinkoje;
-	plokštės	vidinei	įrangai	(įskaitant	baldus),	naudojamos	sausoje	aplinkoje;
-	apkrovų	neveikiamos	plokštės,	naudojamos	drėgnoje	aplinkoje;
-	apkrovų	veikiamos	plokštės,	naudojamos	sausoje	aplinkoje;
-	apkrovų	veikiamos	plokštės,	naudojamos	drėgnoje	aplinkoje;
-	didelių	apkrovų	veikiamos	plokštės,	naudojamos	sausoje	aplinkoje;
-	didelių	apkrovų	veikiamos	plokštės,	naudojamos	drėgnoje	aplinkoje.
MDp	pagal	tankį	skirstomos	į:
-	lengvas	(300–500	kg/m3),	naudojamos	garso	ir	šilumos	izoliacijai;
-	pussunkes	(500–750	kg/m3),	naudojamos	baldams,	pertvaroms	ir	sienų	apdailai;
-	sunkias	(750–1000	kg/m3),	naudojamos	grindims	įrengti;
-	labai	sunkias	(daugiau	kaip	1000	kg/m3),	naudojamos	grindims	įrengti.
Medžio	 drožlių	 plokštės	 gali	 būti	 naudojamos	 apdailai,	 su	 natūralios	 spalvos	

ir	 faktūros	 paviršiais,	 dažytos,	 laminuotos.	MDp	gali	 būti	 dengtos	 natūraliu	medžio	
lukštu	(faneruotos).

3.5.4. Medienos gaminių apsauga
Medines	pastato	dalis	ir	kitus	medinius	gaminius	būtina	apsaugoti	nuo	puvimo,
parazitinių	grybų	ir	vabzdžių.	apsaugos	priemonės	yra	konstrukcinės,	gamybinės	

ir	specialios	(antiseptinimas).
Medienos	 apsaugai	 naudojant	 konstrukcines	 priemones,	 būtina	 sudaryti	 tokias	

medienos	 gaminių	 eksploatavimo	 sąlygas,	 kad	 mediena	 būtų	 pakankamai	 sausa	 ir	
sistemingai	 vėdinama,	 apsaugota	 nuo	 kritulių	 ir	 gruntinio	 vandens	 poveikio.	Visos	
medinės	 dalys,	 kurios	 liečiasi	 su	 mūru,	 privalo	 būti	 izoliuotos	 drėgmei	 nelaidžia	
medžiaga	–	hidroizoliacija.

gamybinėmis	 priemonėmis	 statyboje	 sudaromos	 tokios	 sąlygos,	 kad	mediena,	
kurios	drėgnumas	buvo	ne	didesnis	už	leistinąjį,	negalėtų	nei	pūti,	nei	drėgti.	Uždaroje	
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erdvėje,	kur	daug	drėgmės,	būtina	įrengti	vėdinimo	angas,	kad	pro	jas	patektų	sausas	
oras.	patalpose,	kuriose	santykinė	oro	drėgmė	didesnė	negu	70%,	medinių	perdengimų,	
konstrukcijų	elementų	negalima	apkalti	arba	kitaip	jų	izoliuoti.

Specialiosios	priemonės	–	 tai	medienos	 apdorojimas	 antiseptikais,	 padidinant	
jos	 atsparumą	 biologiniam	 irimui.	antiseptikai	 –	 nuodingos	 cheminės	medžiagos,	
kuriomis	 įmirkyta	 mediena	 tampa	 atspari	 grybams,	 vabzdžiams;	 tai	 medžiagos,	
mažinančios	 medienos	 polinkį	 pūti,	 pelyti.	 Cheminei	 medienos	 apsaugai	 vartoja-
mi	 antiseptikai	 turi	 būti	 labai	 toksiški	 grybams	 ir	 graužikams,	 bet	 neturi	 pakenkti	
žmonėms	 ir	 pačiai	medienai,	 giliai	 įsiskverbti	 į	 ją	 ir	 ilgai	 išsilaikyti,	 nedegti,	 ne-
reaguoti	su	klijais	ir	dažais.	

antiseptikai	klasifikuojami	pagal	fizikines–chemines	savybes:
-	aliejai	ir	juose	tirpūs	antiseptikai;
-	vandenyje	tirpūs	antiseptikai;
-	antiseptinės	pastos.
aliejai	ir	juose	tirpūs	antiseptikai.	tai	aliejai,	gauti	kaip	šalutiniai	perdirbimo	produk-

tai.	Jie	naudojami	išorinėms	konstrukcijoms	apsaugoti.	tai	gali	būti	kreozoto	ir	akmens	
anglies	dervos	tirpalas	arba	kreozoto	ir	naftos	 tirpalas.	taip	pat	šiai	grupei	priskiriami	
rečiau	naudojami	aliejai:	medžio	dervos,	skalūnų	alyva	ir	įvairūs	kreozoto	mišiniai.

Vandenyje	 tirpūs	antiseptikai.	tai	antiseptikai,	kurių	sudėtyje	yra	kompleksinių	
kelių	cheminių	elementų	 (ar,	Cr,	Cu,	Zn)	druskų.	 Įmirkyta	 šiais	antiseptikais	medi-
ena	tinkama	naudoti	vidinių	sienų	apdailai.	Netinka	medienai,	naudojamai	drėgnomis	
sąlygomis.		 antiseptinės	pastos.	Jas	sudaro	vandenyje	tirpus	antiseptikas,	rišamoji	
medžiaga	ir	užpildas	(durpių	milteliai).	Jomis	tepamas	medinių	elementų,	naudojamų	
drėgnomis	sąlygomis	ir	kintamo	drėgnumo	grunte,	paviršius.	antiseptinės	pastos	skir-
stomos	į:

-	bitumines	pastas	(NaF,	naftos	bitumo	ir	alyvos,	durpių	miltelių	mišinys);
-	ekstrakcines	pastas	(NaF,	sulfitinių	šarmų	ekstraktų,	durpių	miltelių	bei	vandens	
mišinys);

-	silikatines	pastas	(natrio	silicio	heksafluorido,	skystojo	stiklo,	akmens	anglies	
alyvos	ir	vandens	mišinys).

3.6. Statybinė keramika
Statybinei	keramikai	(graikiškai	keramos –	molis,	keramika –	gaminiai	iš	degto	

molio)	priskiriami	degti	gaminiai	iš	molio	arba	iš	kitokių	mineralinių	medžiagų.	Su-
formuotas	gaminys	vadinamas	pusfabrikačiu.	Išdžiovintas	ir	išdegtas	tampa	kietas	ir	
vadinamas	keraminiu	gaminiu.	Keraminiai	gaminiai	yra	gana	stiprūs,	ilgaamžiai.	

3.6.1. Keramikos žaliavos
pagrindinė	žaliava	–	moliai.	Moliai	–	 tai	nuosėdinės	kilmės	uolienos,	 susidari-

usios	 dūlėjant	 ir	 kaolinizuojantis	 lauko	 špatams,	 magminėms	 ir	 silikatinėms	 uoli-
enoms.	pagrindinės	žaliavos	gali	būti	plastiškos	(riebūs	moliai,	kaolinai)	ir	neplastiškos	
(skalūniniai	moliai).	

Molio	plastiškumas	priklauso	nuo	cheminės	sudėties,	 taip	pat	nuo	grūdelių	for-
mos	bei	organinių	priemaišų	kiekio.	plastiški	moliai,	dar	vadinami	antriniais,	randami	
toliau	(vandens	arba	vėjo	pernešti)	nuo	jų	pirminės	susidarymo	vietos.	Jie	daug	smul-
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kesni	ir	plastiškesni	už	molius,	susidariusius	pirminėje	dūlėjimo	vietoje.	plastiškumu	
pasižymi	tik	mažesnės	kaip	0,005	mm	dalelės.	Jos	dažniausiai	būna	plokštelių	formos,	
todėl,	 suvilgytos	vandeniu,	 lengvai	 slysta	vienos	kitomis,	bet	kartu	dėl	 traukos	 jėgų	
nepraranda	ryšio.	Dėl	šios	priežasties	molingosios	dalelės	ir	suteikia	moliui	pagrindinę	
savybę	–	plastiškumą.	Statybinei	keramikai	tinkamiausi	moliai,	kuriuose	yra	nuo	30	iki	
70%	molingųjų	dalelių.

Kaolinas	–	tai	grynas	baltos	spalvos	molis,	sudarytas	iš	molio	mineralo	kaolinito	
ir	jis	yra	mažiausiai	užterštas	dažančiaisiais	oksidais.

Be	pagrindinės	žaliavos,	gali	būti	naudojami	įvairūs	priedai:	liesikliai,	plastifika-
toriai,	fliusai	(žeminantys	sukepimo	temperatūrą)	ir	kt.	

Liesikliai	–	tai	smėlis,	keraminė	skaldelė	arba	šamotas,	maltas	degtas	molis	arba	
maltas	keraminių	gaminių	laužas.	Iš	riebaus	molio	suformuoti	gaminiai	labiau	traukiasi	
ir	trūkinėja,	todėl	į	riebius	molius	dedama	liesiklių.

Keraminiai	gaminiai	 iš	 lieso	molio	dėl	nepakankamo	rišlumo	subyra.	Kad	būtų	
plastiškesnis,	liesas	molis	apdorojamas	mechaniškai,	atskiriant	smėlio	daleles,	į	jį	de-
dama	plastiškesnio	molio	arba	plastifikuojančių	priedų.

Keraminės	formavimo	masės	sukepimo	temperatūrai	pažeminti	į	žaliavą	dedama	
fliusų	(lauko	špatų,	sienitų,	pegmatitų	ir	kt.).

Lietuvos	teritorijoje	daugiausia	randama	moreninių	molių,	kurie	poledyniniu	lai-
kotarpiu	susiklostė	vandenyje.	Didžiausi	molio	klodai	yra	Kauno,	Marijampolės,	Šakių,	
Jurbarko,	tauragės,	telšių,	Ignalinos,	pasvalio,	akmenės	rajonuose.

3.6.2. Keraminių gaminių klasifikavimas
pagal	sukepimą	statybinės	keramikos	gaminiai	skirstomi:
-	poringieji,	kurių	poringumas	didesnis	kaip	5	%;
-	sukepusieji	(tankieji),	kurių	poringumas	ne	didesnis	kaip	5	%.
prie	 poringosios	 statybinės	 keramikos	 priskiriamos	 paprastos	 keraminės,	

tuštymėtosios	ir	pilnavidurės	plytos,	keraminiai	sienų,	pertvarų	bei	perdangų	blokeliai,	
čerpės,	išorės	ir	vidaus	apdailos	keramika,	kai	kurie	santechniniai	gaminiai,	biriosios	
porėtos	keraminės	medžiagos	lengviesiems	betonams	ir	kt.

Sukepusieji	 keraminiai	 gaminiai	 –	 tai	 santechninė	 keramika,	 rūgštims	 atspari	
keramika,	grindų	plytelės,	klinkerinės	plytelės,	kanalizacijos	vamzdžiai.

pagal	paskirtį	keraminiai	gaminiai	klasifikuojami:	
1.	Mūro	gaminiai:

-	keraminės	plytos	(statybinės,	apdailinės,	šamotinės);
-	keraminiai	blokeliai	(sienų,	pertvarų,	ventiliacijos	kanalų,	kaminų,	perdangų	
ir	kt).

2.	Stogo	dangos	gaminiai:
-	čerpės.

3.	gaminiai	vidaus	ir	išorės	apdailai:
-	glazūruotos	plytelės;
-	neglazūruotos	plytelės;
-	klinkerinės	plytelės.

4.	Šilumą	izoliuojančios	medžiagos:
-	keramzitas;
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-	agloporitas.
5.	požeminių	komunikacijų	gaminiai:

-	drenažo	vamzdžiai;
-	kanalizacijos	vamzdžiai.

3.6.3. Statybinės keramikos gaminiai
Keraminės	 plytos	 būna	 250x120x65	mm,	 storesnės	 –	 250x120x88	mm	dydžio	

(3.7	pav.).	Formuojamos	plastiškuoju	būdu	 iš	molio	masės,	 į	kurią	dedama	 liesiklių	
(smėlio	ir	trupintų	plytų	laužo).	

pagal	tuštymių	kiekį	plytos	skirstomos	į	tuštymėtąsias	ir	pilnavidures.	tuštymės	
gali	 sudaryti	 net	 iki	 70%.	tuštymėtųjų	keraminių	plytų	 tankis	 1000–1400	kg/m3,	 o	
pilnavidurių	–	didesnis	nei	1600	kg/m3.

pagal	paskirtį	keraminės	plytos	skirstomos	į	statybines,	apdailines	ir	šamotines.
Statybinės	plytos	naudojamos	vidinėms	mūro	eilėms	arba	pastato	išorėje,	jei	si-

enos	tinkuojamos.	Šių	plytų	šone	gali	būti	geometrinis	piešinys,	taip	plytos	geriau	su-
kimba	su	skiediniu.

3.7	pav.	Keraminės	plytos	ir	blokeliai:	a	–	pilnavidurės	keraminės	plytos;	b,	c	–	tuštymėtosios	keraminės	
plytos;	d	–	keraminiai	pertvarų	blokeliai

Vienspalvės,	su	dviem	apdailiniais	paviršiais	apdailinės	plytos	naudojamos	fa-
sadams.	

Krosnių	pakurai	naudojamos	šamotinės	plytos.	Jos	išlaiko	aukštesnę	nei	1000°C	
temperatūrą.	Šamotinių	plytų	spalva	gelsva,	o	struktūra	–	grūdėtoji.

plytų	 spalva	 labiausiai	 priklauso	 nuo	 molio	 sudėties.	 Dauguma	 išdegtų	 molio	
rūšių	 įgauna	 raudoną	 atspalvį.	atspalvį	 keraminėms	 plytoms	 suteikia	 geležies	 oksi-
das,	esantis	molyje.	Rečiau	pasitaiko	geltonos,	abrikosų	arba	baltos	spalvos	keraminės	
plytos.	Kartais	 į	 žaliavų	masę	dedama	pigmentinių	priedų.	pavyzdžiui,	 rudos	plytos	
gaunamos	tik	naudojant	pigmentus.
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Keraminės plytos yra	naudojamos	pastatų	išorės	ir	vidaus	sienoms,	pertvaroms,	
dūmtraukiams	mūryti.	apvaliakampės	ir	kampinės	plytos	gali	būti	naudojamos	angose	
prie	langų	ir	durų,	karnizų,	kolonų,	ar	tvoroms	statyti.

Keraminiai blokeliai gaminami	 iš	plastiško	molio,	pridedant	priedų.	Statyboms	
naudojami	tokie	keraminiai	blokeliai:	sienų,	pertvarų,	ventiliacijos	kanalų	ir	kaminų,	
perdangos.

Sienų	blokelių	paviršiai	daromi	lygūs	arba	rievėti,	kad	geriau	sukibtų	su	skiediniu.	
Blokeliai	gaminami	įvairių	matmenų:	ilgis	gali	kisti	nuo	197	mm	iki	387	mm,	plotis	
nuo	175	mm	iki	440	mm,	o	blokelių	aukštis	gali	būti	188	mm	arba	238	mm.	Kad	būtų	
patogiau	mūryti	ir	nereikėtų	pjaustyti,	gaminami	pusiniai	blokeliai.	

Keraminiai	pertvarų	blokeliai	plonesni	už	sienų	blokelius,	jų	ilgis	397	mm,	plotis	
–	nuo	88	mm	iki	120	mm,	o	aukštis	toks	pat	kaip	ir	sienų	blokelių	(188	mm	arba	238	
mm)	(3.7	pav.).	pertvarų	blokeliai	naudojami	pertvaroms	pastatų	viduje	mūryti.

Ventiliacijos	kanalų	blokeliai	yra	stačiakampio	 formos	su	viena	arba	dviejomis	
kiaurymėmis.	Kaminų	blokeliai	dažniausiai	turi	vieną	apvalią	kiaurymę,	į	kurią	staty-
bos	 metu	 yra	 įstatomas	 metalinis	 įdėklas,	 apsuktas	 termoizoliacine	 medžiaga.	 Šių	
blokelių	storis	atitinka	sienų	blokelių	storį.

pastato	 tarpaukštinėms	 perdangoms	 įrengti	 gali	 būti	 naudojami	 keraminiai	
perdangų	blokeliai.	Blokeliai	 užkabinami	 specialiomis	 iškyšomis	 ant	 betoninių	 arba	
keraminių	sijų.	tokia	perdanga	iš	keraminių	blokelių	užliejama	betonu,	kuris	armuoja-
mas	plieniniu	tinklu.	

Keraminės čerpės.	Čerpė	–	apie	10	mm	storio	keraminis	gaminys,	skirtas	stogams	
dengti.	Čerpės	 būna	 štampuotos,	 juostinės	 plokščiosios,	 S	 formos,	 kraiginės.	gami-
nant	S	formos	ir	juostines	plokščiąsias	čerpes,	plastiška	molio	masė	išspaudžiama	pro	
įrenginio	 formavimo	 galvutę	 ir	 supjaustoma	 į	 reikiamo	 dydžio	 gabalus.	 Kraiginės	
čerpės	formuojamos	štampuojant	presu	specialiose	gipsinėse	formose.

Keraminės	 čerpės	 būna	 įvairių	 spalvų.	 paviršius	 gali	 būti	 padengtas	 glazūra.	
glazūra	–	plona,	stikliška	keraminių	gaminių	danga.	glazūruotos	čerpės	turi	stiklišką,	
blizgų	paviršių.

Keraminės plytelės naudojamos	pastatų	vidaus	ir	išorės	apdailai.	plytelės	gali	būti	
glazūruotos	 ir	 neglazūruotos,	 įvairių	matmenų	 ir	 formų	 (kvadratinės,	 stačiakampės,	
trikampės,	šešiakampės,	aš¬tuonkampės,	pusinės	ir	kt.),	gali	būti	lygios	arba	reljefinės,	
vienspalvės	 arba	 raštuotos.	 populiariausi	 matmenys:	 150x150	 mm,	 225x150	 mm,	
200x200	mm,	300x300	mm,	400x400	mm.	plytelių	storis	nuo	3	iki	18	mm.

Keraminėms	plytelėms	gaminti	naudojami	gamybos	būdai	klasifikuojami	pagal	
tai,	kokiu	būdu	formuojamos	plytelės.	Išskiriami	3	dažniausiai	naudojami:	

-	pussausis	presavimas	(plytelės	presuojamos	iš	nedidelės	drėgmės	miltelių);	
-	juostinis	formavimas	(plytelės	formuojamos	iš	plastiškos	molio	masės);	
-	 liejimas	 (plytelės	 formuojamos	 liejant	 skystą	 formavimo	masę	 į	 gipsines	 ar	
kitokias	formas).

plytelių	kokybė	nusakoma	stipriu	lenkiant,	dilumu,	kietumu	ir	kitomis	savybėmis.	
Keramzitas –	 tai	 akytos	 struktūros	 granulės,	 gaunamos	 kaitinant	 lengvai	 lydų	

molį	1050–1250°C	temperatūroje.	temperatūra	keliama	staigiai.	Skylant	molio	kom-
ponentams	 ir	degant	organinėms	priemaišoms,	 išsiskiriančios	dujos	 išpučia	 iš	dalies	
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išsilydžiusį	molį.	Keramzitas	gaminamas	iš	molių,	kuriuose	yra	6–12%	geležies	oksidų,	
2–3%	šarminių	oksidų	ir	1–2%	organinių	priemaišų.

Keramzito	granulės,	kurių	skersmuo	nuo	5	iki	40	mm,	vadinamos	keramzitiniu	
žvirgždu,	o	mažesnės	kaip	5	mm	–	keramzitiniu	smėliu.

	Keramzitas	yra	lengvas,	palyginti	stiprus,	atsparus	šalčiui	ir	mažai	laidus	šilumai.	
Jo	poros	uždaros.	Naudojamas	plokščių	stogų	nuolydžiams	sudaryti,	ertmėms	užpildyti,	
grindims	įrengti,	keramzitbetonio	blokeliams,	sąramoms	gaminti.

Agloporitas –	 tai	 išpūsta	keraminė	šukė	su	stambiomis	 ir	dažniausiai	atviromis	
poromis.	gaminamas	aglomeruojant	molį	su	priedais.	Žaliavos	mišinys	gaminamas	iš	
lengvai	lydžių	molių,	sumaišytų	su	akmens	anglimi	(8%)	ir	medžio	pjuvenomis.	ge-
rai	 sumaišytas	mišinys	pirmiausiai	granuliuojamas,	o	paskui	degamas	1150–1200°C	
temperatūroje.	Degant	įmaišytam	kurui,	molio	granulėse	esančios	degiosios	medžiagos	
išdega	ir	granulės	viena	su	kita	susilydo.	gaunami	poringi	agloporito	luitai.	po	to	luitai	
trupinami	 ir	 frakcionuojami.	agloporitas	gali	būti	gaminamas	kaip	smėlis,	 skalda	ar	
žvirgždas.	Vartojamas	kaip	lengvųjų	betonų	užpildas.

3.7. Rišamosios medžiagos
Rišamosios	 medžiagos	 yra	 sudėtinė	 statybinių	 medžiagų	 dalis,	 kurios	 veiki-

amos	fizikinių,	cheminių	ir	mechaninių	cheminių	procesų,	statybines	medžiagas	tar-
pusavyje	suriša.

Rišamosios	medžiagos	skirstomos	pagal	kilmę	į	dvi	grupes:	neorganines	(mineralinės)	
ir	organines.	Rišamųjų	medžiagų	klasifikavimo	schema	pateikta	3.8	paveiksle.

                         

3.8	pav.	Statybinių	rišamųjų	medžiagų	klasifikavimo	schema
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Statyboje	plačiai	naudojamos	neorganinės	rišamosios	medžiagos.	Neorganinėmis	
rišamosiomis	medžiagomis	vadinamos	mineralinės	miltelių	pavidalo	medžiagos,	ku-
rios	su	vandeniu	sudaro	plastinę	masę,	per	tam	tikrą	laiką	sustingstančią	į	kietą,	panašią	
į	akmenį,	medžiagą.	Kietėjimo	procesą	sudaro	3	stadijos:

I	 stadija	 –	 prisotinimo	 stadija.	 Joje	 rišamoji	medžiaga	 reaguoja	 su	 vandeniu.	 Ji	
tirpsta	ir	susidaro	prisotintasis	tirpalas,	be	to,	vyksta	hidrolizės	ir	hidratacijos	reak-
cijos.
II	stadija	–	koloidizacijos	stadija.	Joje	iš	prisotintojo	tirpalo	išsiskiria	mažai	tir-
pios	medžiagos	 koloidinėje	 (gelio)	 būklėje.	Vyksta	 rišamosios	masės	 sukibimo	
procesas.
III	stadija	–	kristalizacijos	stadija.	Joje	nepatvarus	gelis	kristalizuojasi,	o	rišamoji	
masė	virsta	kieta	medžiaga.
Neorganinės	rišamosios	medžiagos	skirstomos	į	dvi	grupes:	orines	ir	hidraulines.

3.7.1. Orinės rišamosios medžiagos
orinės	rišamosios	medžiagos	rišasi	 ir	kietėja	orasausėje	aplinkoje,	o	vandenyje	

savo	 patvarumą	 praranda.	 Joms	 priklauso:	 kalkinės	 rišamosios	medžiagos,	 gipsinės	
rišamosios	medžiagos,	magnezinės	rišamosios	medžiagos	ir	kt.

Kalkinės	rišamosios	medžiagos.	Šiai	grupei	medžiagų	priskiriamos	orinės	kalkės.	
orinės	kalkės	–	tai	dažniausiai	iš	kalcio	oksido	Cao	arba	kalcio	hidroksido	Ca(oH)2	
susidedančios	kalkės,	 kurios,	 reaguodamos	 su	 atmosferoje	 esančiu	 anglies	dioksidu,	
pamažu	kietėja.	

orinės	 kalkės	 gaunamos	 degant	 specialiose	 (šachtinėse,	 žiedinėse	 arba	
besisukančiose)	krosnyse	1200°C	temperatūroje	klinčių,	kreidos,	dolomito	 ir	kitokių	
klintinių	uolienų	gabalus,	kuriuose	yra	ne	daugiau	kaip	8%	molio	priemaišų.	Klintys	
skyla,	sudarydamos	degtų	gabalinių	kalkių	pavidalo	kalcio	oksidą	Cao.	Degtas	gaba-
lines	kalkes	užpylus	mažu	vandens	kiekiu	gaunami	gesintų	kalkių	milteliai,	o	užpylus	
didesniu	 vandens	 kiekiu	 gaunama	 kalkių	 tešla.	 pagal	 išorinį	 vaizdą	 kalkes	 galima	
suskirstyti	į	3	grupes:

1)	gabalines	negesintąsias;
2)	miltelių	pavidalo:

a)	maltas	negesintąsias;
b)	maltas	gesintąsias;

3)	kalkių	tešlą.
Džiūdama	ir	kietėdama	kalkių	tešla	labai	traukiasi	ir	trūkinėja,	todėl	gryna	tešla	

statyboje	nenaudojama.	Kadangi	kalkės	yra	plastiškos,	tai	dėl	šios	savybės	naudojamos	
skiediniams,	skirtiems	antžeminėms	sienoms	mūryti	arba	orasausėms	patalpoms	tin-
kuoti.	Skiedinius	lengva	naudoti,	jie	lengvai	ir	tolygiai	pasiskirsto	paviršiuje,	gerai	su	
juo	sukimba.	taip	pat	kalkės	naudojamos	žemų	klasių	betonams,	eksploatuojamiems	
orasausėje	aplinkoje,	gaminti,	tankiems	ir	akytiems	silikatiniams	dirbiniams	gaminti,	
kalkiniams	dažams	gaminti	ir	kt.

gipsinės	rišamosios	medžiagos.	pagrindinės	gipsinės	rišamosios	medžiagos	yra	
statybinis	gipsas	ir	anhidritas.

Statybinis	gipsas	–	orinė	rišamoji	medžiaga,	kuri	greitai	kietėja	ore.	Jis	gauna-
mas	kaitinant	gamtinį	gipsą	110–180°C	temperatūroje.	gamtinis	gipsas	yra	nuosėdinė	
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uolie	na,	 sudaryta	 iš	 gipso	 mineralo	 ir	 kitų	 priemaišų:	 kvarco,	 karbonatų,	 molio,	
bituminių	medžiagų.	

gipso	mišiniai	 naudojami	 sienoms	 tinkuoti.	Naudojant	 tokį	 tinką	 galima	 gauti	
lygų	arba	šiurkštų	paviršių,	pats	paviršius	gaunamas	baltesnis.	tinkas	nenaudojamas	
drėgnoms	patalpoms	tinkuoti,	kadangi	pagrindinis	gipso	trūkumas	–	mažas	atsparumas	
drėgmei,	 todėl	 jis	naudojamas	ten,	kur	oro	santykinis	drėgnis	ne	didesnis	kaip	70%.	
gipsas,	kaip	pagrindinė	rišamoji	medžiaga,	maišomas	į	mastikas,	kuriomis	klijuojami	
sauso	tinko	lakštai.	Daug	statybinio	gipso	naudojama	gipskartonio	lakštams	gaminti.	
gipsas	naudojamas	gipsiniams	dirbiniams	ir	formoms	lieti.	

anhidritas	–	 tai	 rišamoji	medžiaga,	kurią	 sudaro	dirbtinis	arba	gamtinis	anhid-
ritas	ir	jo	hidrataciją	sužadinantys	priedai.	Dirbtinis	anhidritas	gaunamas	600	–	800°C	
temperatūroje	 išdegus	 gamtinį	 gipsą.	 gamtinio	 anhidrito	 degti	 nereikia,	 jis	 tik	
išdžiovinamas	ar	iškaitinamas.	gamtinis	anhidritas	yra	taip	pat	nuosėdinė	uoliena,	sud-
aryta	iš	mineralo	anhidrito	ir	įvairių	priemaišų.

Su	anhidrito	milteliais	gali	būti	gaminami	tinkavimo	ir	mūrijimo	skiediniai,	nau-
dojami	aplinkoje,	kurioje	oro	 santykinis	drėgnis	ne	didesnis	kaip	70%.	taip	pat	an-
hidritas,	 kaip	 rišamoji	medžiaga	 naudojamas	 aliejiniams	 dažams,	 popieriui	 gaminti.	
Iš	gamtinio	anhidrito	klodo	gali	būti	išpjauti	norimo	dydžio	blokai,	o	iš	jų	–	įvairaus	
dydžio	ir	įvairios	konfigūracijos	interjero	apdailos	plokštelės.

3.7.2. Hidraulinės rišamosios medžiagos
Hidraulinėmis	vadinamos	rišamosios	medžiagos,	kurios	pradeda	kietėti	ore,	vėliau	

kietėja	vandenyje	ir	išlaiko	stiprumą	ne	tik	ore,	bet	ir	būdamos	vandenyje.
portlandcementis	 –	 smulki	 miltelių	 pavidalo	 neorganinė	 rišamoji	 medžiaga,	

kuri	sumaišyta	su	vandeniu,	rišasi	 ir	kietėja,	vykstant	hidratacijos	reakcijoms	ir	pro-
cesams.	Jis	gaunamas	smulkiai	sumalus	klinkerį	su	tam	tikru	kiekiu	gipso.	Klinkeris	
–	portlandcemenčio	pusfabrikatis.	pirmasis	klinkerio	gamybos	etapas	yra	kalcio	kar-
bonato	skaidymas	(kalcinavimas),	atliekamas	ilgose	besisukančiose	krosnyse.	toliau	
gautas	 kalcio	 oksidas	 aukštoje	 temperatūroje	 (maždaug	 1500°C)	 degamas	 kartu	 su	
silicio	dioksidu,	aliuminio	oksidu	ir	geležies	oksidu.	Degimo	metu	įvyksta	sudėtingi	
fizikiniai	 bei	 cheminiai	 procesai.	 taip	 gaunamas	 klinkerio	mineralas.	 Kitame	 etape	
klinkeris	sutrinamas	ar	sumalamas	kartu	su	gipsu	ir	kitomis	sudedamosiomis	dalimis,	
kad	būtų	gautas	portlandcementis.	gipsas	reikalingas	cemento	rišimosi	trukmei	reguli-
uoti	(sulėtinti),	nes	be	gipso	klinkerio	milteliai	labai	greitai	susirištų.

gamtoje	pasitaikantys	kalkiniai	telkiniai,	pvz.,	kalkakmenis,	mergelis	ar	kreida,	
yra	 kalcio	 karbonato	 šaltinis.	 Silicio	 dioksido,	 geležies	 oksido	 ir	 aliuminio	 oksido	
randama	 įvairiose	 rūdose	 ir	mineraluose,	pvz.,	 smėlyje,	 skalūne,	molyje	 ir	geležies	
rūdoje.

pagal	 Lietuvos	 standartą	 (LSt	EN	 197–1)	 portlandcementis	 žymimas	CEM	 ir	
skirstomas	į	penkis	pagrindinius	tipus	(3.9	pav.).	

Sudėtinio	 portlandcemenčio	 (CEM	 II)	 žymenyje,	 be	 cemento	 tipo,	 nurodoma	
priedų	kiekis,	rūšis,	stiprio	klasė	ir	ankstyvojo	stiprio	žymuo.	

priedų	kiekis	nurodomas	raidėmis	a,	B,	C	(didėjimo	tvarka).	
priedai,	 įeinantys	 į	 portlandcemenčio	 sudėtį,	 žymimi	 taip	 pat	 raidėmis,	 pvz.,	

aukštakrosnių	šlakas	–	S,	silicinės	mikrodulkės	–	D,	gamtiniai	pucolanai	–	p,	degieji	
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pucolanai	–	Q,	klintis	–	L	ir	t.t.	priedų	kiekis	portlandcemenčio	sudėtyje	nusakomas	
procentais.

                        

3.9	pav.	portlandcemenčio	tipų	klasifikavimo	schema

pagal	stiprį	 įprastinis	portlandcementis	skirstomas	į	 tris	klases:	32,5	Mpa,	42,5	
Mpa	ir	52,5	Mpa.	pagal	stiprio	klases	portlandcementis	žymimas	taip:	32,5;	42,5;	52,5.	
Jei	portlandcementis	didelio	ankstyvojo	stiprio,	nurodoma	raidė	R,	jei	įprastinio	–	N,	
jei	mažo	–	L.	pvz.,	jei	portlandcemenčio	žymuo	CEM	II/a-L	42,5N,	tai	reiškia,	kad	yra	
klinties	portlandcementis,	įprastinio	ankstyvojo	stiprio.	

Lietuvoje	daugiausiai	gaminamas	ir	didžiausią	paklausą	turi	CEM	I	tipo	ir	42,5	
klasės	portlandcementis.

Be	įprastinio	portlandcemenčio,	gaminami	specialieji:	greitai	kietėjantis,	hidrofobi-
nis,	plastifikuotasis,	atsparus	sulfatams,	pucolaninis,	šlakinis,	baltasis,	spalvotasis	ir	kt.

Greitai kietėjantis portlandcementis	plačiai	naudojamas	statybiniams	mišiniams	
gaminti.

Hidrofobinis portlandcementis yra	 paprastas	 portlandcementis	 su	 vandens	
nepralaidžiais	priedais.	Sukietėjęs	cementinis	akmuo	mažiau	praleidžia	vandens,	yra	
atsparesnis	 šalčiui,	 cikliškam	 sudrėkimui	 ir	 išdžiūvimui.	 Šis	 portlandcementis	 nau-
dojamas	pastatų	apdailai,	tinko	mišinio	skiediniams,	taip	pat	jis	naudojamas	keliams,	
aerodromų	takams	tiesti,	kai	reikalingas	mažesnis	vandens	pralaidumas	ir	didesnis	at-
sparumas	šalčiui.

Plastifikuotasis portlandcementis –	tai	portlandcementis	su	hidrofiliniais	priedais,	
didinančiais	cemento	miltelių	drėgstamumą.	Ši	rišamoji	medžiaga	suteikia	mišiniams	
didesnį	slankumą	ir	geresnį	klojamumą.

Sulfatams atsparus portlandcementis naudojamas	betonams	gaminti,	kuriems	ke-
liami	didesni	atsparumo	agresyviai	aplinkai	ir	šalčiui	reikalavimai.	gali	būti	naudoja-
mas	konstrukcijoms,	kurias	veikia	druskų	prisotintas	vanduo.

Pucolaninis portlandcementis –	tai	sulfatams	atsparių	cementų	grupei	priklausan-
tis	portlandcementis,	kuris	nuo	įprastinio	skiriasi	trepelio,	opokos,	diatomito	didesniu	
kiekiu	–	(20–30%).	Jam	kietėjant	išsiskiria	mažiau	šilumos,	todėl	šis	portlandcementis	
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tinka	masyvioms	konstrukcijoms	betonuoti.	Betonas	su	šia	rišamąja	medžiaga	atspares-
nis	vandens	poveikiui	bei	sulfatams.	

Šlakiniai portlandcemenčiai gaunami	 smulkiai	 sumalus	 paprasto	 cemento	
klinkerį	ir	granuliuotus	aukštakrosnių	šlakus.	Šlakinis	portlandcementis	kietėja	lėčiau	
nei	įprastinis.	Jis	atsparus	sulfatams,	tačiau	ne	toks	atsparus	šalčiui.	Šlakinis	cementas	
kietėdamas	išskiria	mažiau	šilumos	ir	yra	atsparesnis	kaitrai,	geriau	tinka	masyviems	
statiniams	betonuoti.

3.8. Betonas ir jo naudojimas
Betonu	vadinamas	dirbtinis	akmuo,	gautas	sukietėjus	racionaliai	parinktos	sudėties	

rišamosios	medžiagos,	vandens	ir	užpildų	(su	specialiais	priedais	ar	be	jų)	mišiniui.
Betonas	 statyboje	 vartojamas	 nuo	 seno.	 Senovės	 Romos	 statytojai	 iš	 betono,	

pagaminto	su	orinėmis	ir	hidraulinėmis	kalkėmis,	statė	amfiteatrus,	šventyklas,	įvairius	
statinius.	Viduramžiais	betono	naudota	mažiau,	bet	jau	nuo	XIX	a.	vidurio,	pradėjus	
gaminti	portlandcementį,	jis	tapo	labai	svarbia	statybine	medžiaga.

Šiuo	metu	be	betono	neišsiverčia	nė	viena	statybų	sritis,	nes,	reguliuojant	mišinio	
sudėtį	ir	mechaninio	bei	fizikinio-cheminio	apdorojimo	būdus,	betonui	galima	suteikti	
norimas	savybes,	pvz.,	iš	technologiško	betono	mišinio	galima	gaminti	įvairios	formos	
bei	matmenų	statybines	konstrukcijas.	Be	to,	betonas	yra	ekonomiška	medžiaga,	nes	
didžiąją	jo	tūrio	dalį	užimantys	užpildai	dažniausiai	paruošiami	iš	vietinių	žaliavų.

3.8.1. Betono klasifikacija
Betonai	gali	būti	klasifikuojami	pagal	tankį,	užpildų	stambumą,	paskirtį	ir	kitus	

požymius.
pagal	 tankį	 betonai	 skirstomi	 į	 sunkiuosius	 (sauso	 betono	 tankis	 didesnis	 kaip	

2600	 kg/m3),	 normaliuosius	 (2000–2600	 kg/m3),	 lengvuosius	 (800–2000	 kg/m3)	 ir	
ypač	lengvus	(tankis	mažesnis	kaip	800	kg/m3).

pagal	užpildų	stambumą,	betonai	skirstomi	į	smulkiagrūdžius	(gaminami	tik	su	
smulkiais	užpildais,	kurių	dalelės	iki	10	mm)	ir	stambiagrūdžius	(užpildų	dalelės	gali	
būti	iki	150	mm).

pagal	paskirtį	betonai	skirstomi	į:	
-	konstrukcinius;
-	konstrukcinius-termoizoliacinius;
-	termoizoliacinius;
-	hidrotechninius;
-	kelių;
-	dekoratyvinius;
-	atsparius	kaitrai;
-	chemiškai	atsparius.
Konstrukcinių	 betonų	 svarbiausia	 savybė	 yra	 stiprumas.	 Iš	 jų	 gaminamos	

dažniausiai	laikančiosios	konstrukcijos.
Konstrukciniai-termoizoliaciniai	betonai	turi	būti	stiprūs	ir	gerai	izoliuoti	šilumą.	

Iš	tokių	betonų	gaminami	laikantieji	atitvariniai	pastatų	elementai.
termoizoliaciniams	betonams	būtinos	ypač	geros	 termoizoliacinės	 savybės.	 Jie	

naudojami	pastatų	elementų	šiluminei	izoliacijai.
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Hidrotechniniai	 betonai	 turi	 būti	 stiprūs,	 tankūs,	 nelaidūs	 vandeniui,	 atsparūs	
šalčiui	bei	agresyviam	vandeniui.

Dekoratyviniams	betonams	labai	svarbu	spalva	ir	faktūra.	Jie	vartojami	pastatų	ir	
statinių	apdailai.

atsparūs	kaitrai	betonai	 turi	neprarasti	 laikančiosios	galios,	 ilgą	 laiką	veikiami	
aukštos	temperatūros.

Chemiškai	atsparūs	betonai	turi	būti	atsparūs	druskų	tirpalams,	rūgštims,	šarmams	
bei	jų	garams.

3.8.2. Betono žaliavos
Rišamosios medžiagos.	paprastam	betonui	gaminti	dažniausiai	naudojamas	port-

landcementis.	Specialiesiems	betonams	gaminti	naudojami	specialieji	cementai	(greitai	
kietėjantys,	plastifikuoti,	hidrofobiniai,	atsparūs	sulfatams,	baltasis	bei	spalvotasis,	pu-
colaninis	ir	kt.).	

Užpildai –	 tai	 įvairios	 granuliometrinės	 sudėties	 grūdeliai.	 Užpildai	 gali	 būti	
gamtiniai	(žvirgždo,	smėlio),	dirbtiniai	(skaldos)	arba	pakartotinai	paruošti	iš	anksčiau	
statyboje	naudotų	medžiagų,	(keramzito,	keraminių	plytų	laužo	ir	kt).	Betonas	gamina-
mas	su	smulkiais	ir	stambiais	užpildais.

Kaip	smulkusis	betonų	užpildas	dažniausiai	naudojamas	smėlis.	Smėliu	vadinama	
biri	natūrali	arba	dirbtinė	akmens	medžiaga,	sudaryta	iš	0,063-4	mm	dydžio	dalelių.	Į	
betono	mišinį	paprastai	dedamas	suklasifikuotas	ir	išplautas	gamtinis	smėlis.	

Betonui	 kenkia	 priemaišos	 –	 dulkės,	molis,	 žėrutis,	 sulfatai,	 įvairios	 organinės	
medžiagos.Dėl	žėručio,	molio,	dulkių	pablogėja	kontaktiniai	ryšiai	tarp	cementinio	ak-
mens	ir	užpildų,	dėl	sulfatų	prasideda	cementinio	akmens	korozija,	o	esant	organinių	
priemaišų,	betonas	lėčiau	kietėja.	

Stambūs užpildai.	Stambiais	vadinami	užpildai,	kurių	dalelės	yra	nuo	4	iki	63	mm	
dydžio.	pagal	dalelių	formą	tokie	užpildai	skirstomi	į	žvirgždą	ir	skaldą.

gamtinis	žvirgždo	ir	smėlio	mišinys	vadinamas	žvyru.	Žvyras	būna	pirminis	ir	an-
trinis.	pirminis	žvyras	esti	aštriabriaunis,	ir	jo	stambiosios	dalelės	vadinamos	gargždu.	
antrinio	 žvyro	 stambiosios	 dalelės	 vadinamos	 žvirgždu.	 Jo	 dalelės	 būna	 apskritos,	
plokščios,	pailgos,	jų	paviršius	nuzulintas,	lygus.	Žvyras	paprastai	frakcionuojamas	į	
smėlį	ir	žvirgždą.	Į	betono	mišinius	natūralaus	nefrakcionuoto	žvyro	dedama	retai,	nes	
jame	esančio	smėlio	ir	stambių	dalelių	santykinis	kiekis	dažniausiai	neatitinka	normose	
nurodytų	reikalavimų.

Skalda	gaunama	sutrupinus	stambiąsias	žvirgždo	daleles,	gamtines	magmines	uo-
lienas	(granitus,	sienitus,	diabazus	ir	kt.)	bei	tankias	nuosėdines	uolienas	(dolomitus,	
smiltainius,	kietas	klintis	ir	kt.).	Skaldos	dalelės	esti	netaisyklingos	formos,	jų	paviršius	
šiurkštus.	geriausia	yra	skalda,	kurios	dalelės	yra	kubo	arba	artimos	jam	formos.

Vanduo.	Betono	mišiniui	ruošti	naudojamas	švarus,	be	žalingų	ir	normalų	betono	
kietėjimą	stabdančių	priemaišų	(rūgščių,	sulfatų,	riebalų)	vanduo.

Priedai.	 priedas	 –	 tai	 medžiaga,	 pridedama	 į	 ruošiamą	 betono	 mišinį,	 kurios	
mažas	kiekis	modifikuoja	betono	mišinio	arba	paties	betono	savybes.	Betonui	naudo-
jamus	priedus	galima	suskirstyti	į	reguliuojančius	betono	mišinių	reologines	savybes	
(plastikliai,	stabilizatoriai);	rišimąsi,	kietėjimą,	betono	poringumą	(poringumas	didina-
mas	orą	mišinyje	sulaikančiais	priedais,	dujodarais,	putokšliais)	bei	suteikiančius	bet-
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onui	specifinių	savybių	(priedai,	kurie	mažina	dalelių	drėgstamumą,	didina	patvarumą	
agresyviojoje	aplinkoje).

3.8.3. Pagrindinės betono savybės
Betono stipris nustatomas	bandant	150	skersmens	 ir	300	mm	aukščio	cilindrus	

arba	150	mm	dydžio	kubus.	Bandinių	stiprumas	gniuždant	nustatomas	juos	išlaikius	
laboratorijoje	 tam	 tikromis	 sąlygomis	 28	 paras.	 Betono	 stipris	 turi	 būti	 lygus	 arba	
didesnis	nei	mažiausias	stipris	gniuždant	nurodytai	stiprio	gniuždant	klasei.

Normaliojo	ir	sunkiojo	betono	stiprio	gniuždant	klasės:	C	8/10	(8	Mpa	mažiausias	
betono	stipris	bandant	150/300	mm	cilindrus;	10	Mpa	mažiausias	betono	stipris	ban-
dant	150	mm	dydžio	kubus),	C	12/15,	C	16/20,	C	20/25,	C	25/30,	C	30/37,	C	35/45,	C	
40/50,	C	45/55,	C	50/60,	C	55/67,	C	60/75,	C	70/85,	C	80/95,	C	90/105,	C	100/115.

Lengvojo	betono	stiprio	gniuždant	klasės:	LC	8/9,	LC	12/13,	LC	16/18,	LC	20/22,	
LC	25/28,	LC	30/33,	LC	35/38,	LC	40/44,	LC	45/50,	LC	50/55,	LC	55/60,	LC	60/66,	
LC	70/77,	LC	80/88.

Betono atsparumo šalčiui markė.	 Betono	 atsparumo	 šalčiui	 markė	 nusakoma	
šaldymo	 ir	 atitirpinimo	 ciklų	 skaičiumi,	 kuriuos	 bandiniai	 atlaiko,	 prarasdami	 ne	
daugiau	kaip	3%	masės	ir	ne	daugiau	kaip	5%	stiprio.	Žymima	raide	F.	

Betono	atsparumo	šalčiui	markės	yra	tokios:
-	sunkiojo,	normaliojo	ir	smulkiagrūdžio	betono:	F50;	F100;	F150;	F200;	F300;	
F400;	F500;

-	lengvojo	betono:	F25;	F35;	F50;	F75;	F100;	F150;	F200;	F300;	F400;	F500;
Betono nelaidumo vandeniui markė.	Betono	nelaidumo	vandeniui	markės	(sunki-

ojo,	normaliojo,	smulkiagrūdžio	ir	lengvojo	betono):	W2;	W4;	W6;	W8;	W10;	W12.
Betono	 fizikinės	 ir	 mechaninės	 savybės	 priklauso	 nuo	 užpildų	 stambumo,	

rišamosios	 medžiagos	 ir	 užpildų	 savybių	 bei	 kiekio,	 vandens	 ir	 cemento	 santykio,	
gamybos	būdo,	betono	klojimo	ir	tankinimo	būdų,	kietėjimo	sąlygų.

3.8.4. Betonų naudojimas
Hidrotechninis betonas.	tai	betonas,	naudojamas	vandens	veikiamoms	statinių	

konstrukcijoms.	Hidrotechninis	betonas	turi	būti	 tankus,	nelaidus	vandeniui	bei	at-
sparus	šalčiui.	tokių	betonų	mišiniai	daromi	iš	sulfatams	atsparaus	portlandcemenčio	
ir	užpildų.

Rūgštims atsparus betonas.	gaminamas	iš	rūgštims	atsparaus	portlandcemenčio	
ir	 rūgštims	atsparių	užpildų	 (kvarcito,	kvarcinio	smėlio,	bazalto).	Užpildų	mišinys	
sudaromas	iš	trijų	frakcijų	–	skaldos,	nemalto	ir	malto	smėlio.	Naudojamas	statybinių	
konstrukcijų	apsauginiams	sluoksniams.

Kaitrai atsparus betonas.	 Betonas	 naudojamas	 dūmtraukių	 statybose,	 taip	 pat	
statinių	konstrukcijoms,	naudojamoms	aukštos	 temperatūros	sąlygomis.	tokiam	bet-
onui	gaminti	naudojamas	portlandcementis,	aliuminatinis	cementas,	skystasis	stiklas.

Dekoratyvinis betonas.	Jis	naudojamas	pastatų	bei	įvairių	statybinių	detalių	ap-
dailai.	Šis	betonas	gaminamas	iš	paprasto,	baltojo	arba	spalvotojo	portlandcemenčio.	
Dekoratyvinis	betonas	turi	būti	stiprus,	tankus	ir	ilgaamžis.

Gelžbetonis.	Statybinės	konstrukcijos	ir	jų	elementai	dažniausia	yra	gniuždomi,	
lenkiami	arba	tempiami.	Didelių	gniuždymo	įražų	veikiami	elementai	gaminami	iš	
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betono.	Betonai	išlaiko	80	Mpa	ir	didesnius	įtempius,	tačiau	jie	išlaiko	labai	nedide-
lius	 tempimo	įtempius,	 t.y.	10–20	kartų	mažesnius	nei	gniuždant.	Betono	stiprumą	
padidinti	galima	sustiprinus	betono	 tempiamąją	zoną,	 įdėjus	 į	 ją	metalo	arba	kito-
kius	 strypus.	 Strypai	 perims	 tempimo	 jėga	 ir	 elementas	 dirbs	 tol,	 kol	 jie	 nutruks	
arba	 suirs	 gniuždomos	 zonos	 betonas.	 panaudoti	 tame	 pačiame	 elemente	 betoną	
gniuždymo	 įtempiams,	 o	 strypus	 tempimo	 įtempiams	 atlaikyti	 ir	 yra	 gelžbetonio	
esmė.	gelžbetoniu	vadinama	medžiaga,	sudaryta	iš	betono	ir	jame	esančios	plieninės	
armatūros.	 Kietėdamas	 betonas	 gerai	 sukimba	 su	 armatūra	 ir	 ją	 apsaugo	 nuo	
mechaninių	ir	kitokių	pažeidimų.

Gelžbetoniniai gaminiai klasifikuojami	pagal	armavimo	būdą,	gaminio	sandarą,	
masę,	gabaritus.	Įvairios	paskirties	objektams	plačiai	naudojami	tokie	gelžbetoniniai	
gaminiai:	 tuščiaviduriai	 ir	 ištisiniai	 surenkamųjų	 pastatų	 elementai,	 gelžbetoninės	
kolonos,	 gelžbetoninės	 sijos	 ir	 santvaros,	 gelžbetoniniai	 poliai,	 gelžbetoniniai	
vamzdžiai,	žiedai	ir	kt.	gelžbetoninės	pastatų	ir	statinių	dalys	gali	būti	surenkamo-
sios	 arba	 monolitinės.	 Surenkamosios	 dalys	 gaminamos	 gamyklose	 arba	 statybos	
aikštelėse,	monolitinės	–	statybos	aikštelėse.

Gelžbetoninės konstrukcijos esti	 stiprios,	 standžios,	 patvarios,	 ilgaamžės.	
pagrindinis	trūkumas	–	didelė	masė,	be	to,	laidžios	šilumai	ir	garsui.
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