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PROFESORIUS JUOZAS VALIKONIS – 
INŽINIERIUS, PEDAGOGAS, MOKSLININKAS  

(pažymint 90-tąsias gimimo metines) 
 

Professor Juozas Valikonis – Engineer, Educator, Scientist 
 

H. Elzbutas, V. Keras 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. The article presents short biographical facts about professor J.Valikonis, the former 

faculty dean, department chairman and long-term faculty staff member. There is the analysis of his 
pedagogical, scientific and engineering activity, point of view to the study as well as research process in 
the institution of higher education. The paper is dedicated to the commemoration of professor 
J.Valikonis 90th anniversary. 

 

 
 
Juozas Valikonis gimė 1918 m. rugsėjo 27 d. tuometinės Panevėžio apskrities 

Ramygalos valsčiuje Garuckų kaime. 1936 m. jis baigė Ramygalos gimnazijos 6 
klasę. Stojo į Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos mokyklą, kurią 1939 m. baigė, 
įgydamas kultūrtechniko specialybę. 1940.VII – 1941.IV dirbo kultūrtechniku 
Lietuvos Žemės ūkio ministerijos sistemoje, 1941.IV – 1941.VI – Mažeikių 
Inventorizacijos techninio biuro viršininku. 1941.VI – 1942.IX gyveno ir dirbo 
tėvų ūkyje Ramygalos valsčiaus Rimeisių kaime. 1942 m. įstojo į Kauno Vytauto 

13



Didžiojo universiteto Statybos fakultetą ir studijavo iki 1943.IV. Vokiečiams 
uždarius universitetą grįžo į tėvų ūkį. Nuo 1943.IX. mokytojavo Ramygalos 
gimnazijoje, 1944.VIII. – 1945.IX. dirbo vyr. inžinieriumi Raseiniuose kelių 
eksploatacijos ruože. 1944.IX. J.Valikonis grįžo į Universitetą ir 1949 m. jį baigė 
labai gerai apgindamas diplominį darbą „Vyriausios autotransporto valdybos prie 
LTSR MT 100 mašinų autogaražas Vilniuje“. Įgijo diplomuoto pramonės ir 
civilinių pastatų statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Baigęs studijas paliekamas 
dirbti fakultete. 

Jam teko darbuotis įvairiose katedrose: Gelžbetonio konstrukcijų ir tiltų, 
Geodezijos, Miestų statybos, Miestų planavimo, Inžinerinių konstrukcijų, 
Statybinių konstrukcijų, Gelžbetonio konstrukcijų katedrose. Studijų metais ir kiek 
vėliau, trūkstant specialistų, J.Valikonis dirbo dar ir Kauno žemės ūkio 
technikume. Darbas įvairiose įstaigose, juolab – gana skirtingo profilio katedrose 
suformavo J.Valikonio platų pedagoginį ir praktinį – inžinierinį akiratį, jo požiūrį į 
mokslines technines aktualijas. 1961 m. birželio 16 d. KPI Taryboje Inžinerinių 
konstrukcijų katedros vyr. dėst. J.Valikonis apgynė disertaciją tema „Iš anksto 
įtemptų gelžbetoninių konstrukcijų stipriosios armatūros išankstinio įtempimo 
parinkimo klausimu“. Pažymėtina, kad tai buvo pirmoji disertacija Lietuvoje iš 
gelžbetoninių konstrukcijų problematikos. 1962 m. kovo mėn. skiriamas 
gelžbetoninių konstrukcijų katedros docentu. Beveik tuo pat metu, skiriamas ir 
dekano pavaduotoju (prodekanu). Nuo 1965 m. balandžio 1 d. Statybos fakulteto 
dekanas, o 1970 m. sujungus Statybos ir Santechnikos fakultetus, skiriamas 
jungtinio Statybos ir santechnikos fakulteto dekanu. Jo dekanavimo metu parengti 
2527 architektūros, pramoninės ir civilinės statybos, žemės ūkio statybos, 
statybinių gaminių ir konstrukcijų gamybos, geodezijos, kelių, vandentiekio ir 
kanalizacijos, šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo specialybių inžinieriai. Dekano 
pareigose dirbo iki 1974 m. 1968 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio 
inžinieriaus garbės vardas. 1985 m. Fakulteto tarybos sprendimu išrenkamas 
Statybinių konstrukcijų katedros profesoriumi. 1970 m. – 1981 m. dirbo ir 
Statybinių konstrukcijų katedros vedėju, Statybinių medžiagų probleminės 
laboratorijos Statybinių konstrukcijų sektoriaus moksliniu vadovu. Nuo 1993 metų 
pensijoje. Mirė 1996 m. vasario 28 d., palaidotas Ramygalos kapinėse. 

Darbuojantis įvairiose pareigose, Juozui Valikoniui rūpėjo aukštojo mokslo 
perspektyvos. Jis rašo, kad tam tikslui turėtų būti sutelktos aukštosios mokyklos 
pedagogikos specialistų, taip pat specialybinių ir socialinių (visuomenės) mokslų 
katedrų pastangos. Jis pažymi studentų pasaulėžiūros formavimo svarbą. Išties 
statybos inžinierius, greta profesinių žinių neišsiugdęs pakankamai tvirtos 
moralinių vertybių sistemos, atsainiai atliekantis jam pavestą darbą, gali sudaryti 
prielaidas didelėms nelaimėms. Jis pabrėždavo, kad studijų organizavimas ir 
turinys turi tenkinti statybinės inžinerijos plėtros uždavinius ir kryptis artimiausioje 
ūkio raidos perspektyvoje. Tuo neapsiribojant, profesorius nurodo mokslinės 
problematikos reikšmę ugdant perspektyvius specialistus. Naudodamasis savo 
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laikmečio duomenimis, jis nurodė eilę naudingų priemonių. Nepriimtina, kad to 
meto techniškųjų aukštųjų mokyklų sistemoje buvo numatyta apie 400 specialybių 
ir specializacijų. Profesorius palankiai vertino jų skaičiaus mažinimo galimybes, 
platesnio profilio specialistų rengimą. Specialybės turėtų geriau derėti prie ūkio 
šakų poreikių, jų ilgalaikės specializacijos ir atsinaujinimo. Pageidautina parengti 
specialisto charakteristiką. Pagal tas charakteristikas, atsižvelgiant į ūkio šakos 
plėtrą turi būti rengiami mokymo planai. Mokymo planai turėtų būti periodiškai 
peržiūrimi (pvz. kas 5 metai). Ūkio ir mokslo pasiekimai turi atsispindėti visose 
disciplinose. Autonominiai kursai – netikslingi. Turėtų būti įgyvendintas nuoseklus 
nepertraukiamas mokymas. Atskirų disciplinų programos turi būti dalis bendros 
specialisto parengimo programos. Iš esmės tai yra sisteminis požiūris į studijų 
organizavimą, kuris vėliau buvo realizuotas statybos inžinerijos studijose ir 
modulių sistemoje. Specialisto paruošimo eigą profesorius skirsto į tris etapus: 
atrankos, studijų, auklėjimo. Tikslą reikia pasiekti mažiausiomis sąnaudomis. 
Todėl mokymo planai turi būti optimizuoti. Optimalios ir visų kursų programos. 
Dalis medžiagos turi būti palikta studentų savarankiškoms studijoms. Tas padėtų 
išugdyti studentų profesinį savarankiškumą. Studentų pasaulėžiūra, vertybinė 
orientacija turėtų būti ugdoma visą studijų laikotarpį. Dera sudaryti atitinkamus 
planus (analogiškai 5 metams). Ugdant studentą tarp socialinių ir specialiųjų 
disciplinų dėstytojų turi būti glaudus ryšys. Tam gali būti panaudotos įvairios 
priemonės. Tokiems tęstiniams ugdymo priemonių planams sudaryti galėtų būti 
kuriamos mišrios komisijos. Daugiausia dėmesio savo pasisakymuose ir 
rekomendacijose profesorius teikė gelžbetoninių konstrukcijų disciplinoms, kurių 
ženklią dalį pats dėstė. Skyrė dėmesį gelžbetoninių konstrukcijų studijų proceso 
organizavimui, kursiniam projektavimui ir laboratoriniams darbams, diplominiam 
projektavimui, kaip labai svarbiam jauno specialisto savarankiškumo ugdymo 
etapui ir moksliniam darbui gelžbetoninių konstrukcijų katedroje. Palaikė idėją 
gelžbetoninių konstrukcijų studijose daryti iki 9 kontrolinių darbų – tarpiniam žinių 
patikrinimui, baigus nustatytą paskaitų ciklą. Ciklo eigoje studentai turi įgyti ir 
tiriamojo darbo pirminių įgūdžių. Standarto gelžbetoninių konstrukcijų dėstyme 
neturėtų būti. Proceso organizavimas turėtų priklausyti nuo katedros, nuo esamos 
bazės, vietinių sąlygų, ūkio poreikių. Tai ganėtinai pažangios mintys unifikuotų 
programų paplitimo laikmečiu. Profesorius akcentuodavo sunkumus, kurie gali 
iškilti vakarinių skyrių studentams, jei bus didinama studento savarankiško darbo 
dalis. Ieškojo galimybių, kaip įmanoma jiems padėti. Kursinis projektavimas yra 
savistovus studento darbas. Turi būti siekiama teorijos ir praktikos apjungimo. 
Kursinių projektų tematika gali būti ir standartinė. Būtų įdomu kursinius projektus 
ginti viešai, kaip buvo daroma nekuriose kitose giminingose aukštosiose 
mokyklose. Profesorius pažymėdavo, kad laboratoriniams darbams visose 
aukštosiose mokyklose yra skiriamas nemažas dėmesys. Gelžbetonio teorijoje ir 
projektavimo praktikoje daug kur tenka remtis būtent laboratoriniais 
eksperimentiniais duomenimis. Galiausiai tokie duomenys patvirtina teorines 
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įžvalgas ir rekomendacijas, pagrindžia mokslo ir praktikos vienovę. Tai rezultatų 
analizės ir apibendrinimų įvertinimo priemonė. Laboratorinių darbų turinys ir 
rezultatai ilgiausiai išlieka studentų žiniose. 

Diplominį projektavimą profesorius laiko žinių sisteminimo etapu. Kartu tai 
yra dėkinga galimybė įgyti naujų žinių tiek deduktyviai, tiek induktyviai. Tai 
savistovus inžinerinis darbas. Primena patirtį diplominiuose projektuose numatyti 
mokslinio darbo elementus, atitinkamai sumažinant kitus skyrius. Tokiais 
mokslinio darbo elementais gali būti naujų medžiagų panaudojimas, projektavimas 
pagal įvairių šalių normas, palyginant rezultatus ir pan. Svarbu efektyviai 
panaudoti priešdiplominę praktiką, susieti jos užduotis su diplominio projektavimo 
tematika. Buvo gana griežtai konstatuojama, kad Statybos fakulteto vakariniame 
skyriuje priešdiplominės praktikos teikiamos galimybės diplominio projektavimo 
kokybės reikmėms išnaudojamos pernelyg mažai. Todėl praktikų vedimo būdus 
reikalinga patikslinti ir patobulinti. Vadovo atsiliepime turi būti konkrečiai 
įvertinami diplomanto gebėjimai, savistovumas ir kitos savybės, būtinos 
inžinieriui. Turi būti atskleisti ir jo trūkumai. 

Pagrindiniai J.Valikonio mokslinio darbo rezultatai atspindi jo kandidatinėje 
(daktaro) disertacijoje, 44 publikacijose, 13 metodinių ir mokymo priemonėse ir 
didelės apimties (60 spaudos lankų) darbe „Iš anksto įtemptų gelžbetonio 
konstrukcijų tyrimas“. Šis darbas buvo parengtas kartu su G.Lakiūnu, 
G.Lazarevičiumi, G.J.Marčiukaičiu, P.Pukeliu ir buvo įvertintas Lietuvos 
valstybine premija (1966 m.). Jis taip pat vadovavo dviejų doktorantų moksliniams 
– disertaciniams tyrimams. J.Valikonis kartu su bendradarbiais plėtojo iš anksto 
įtemptojo gelžbetonio problematikos tyrimus. Buvo plačiau nagrinėjami iš anksto 
įtemptos armatūros – aukštavertės vielos darbo iš anksto įtemptojo gelžbetonio 
elementuose ypatumai. Imtasi tirti iš anksto įtemptųjų gelžbetonio konstrukcijų 
darbą varginant jas pulsacinėmis apkrovomis. Tyrimų pagrindų parengtos 
rekomendacijos iš anksto įtemptųjų gelžbetonio konstrukcijų skaičiavimui, kai jos 
patiria pulsacinio pobūdžio poveikius (yra varginamos). Kartu su J.Gnipu iš anksto 
įtemptųjų elementų tyrimai buvo išplėsti į konstrukcinių lengvųjų betonų tematiką. 
Tirtas iš anksto įtemptų keramzitbetonio sijų nuovargio pobūdis. Juozas Valikonis 
domėjosi statinių projektavimo praktikos pažanga, ypač stambiausius uždavinius 
sprendžiančiame Pramoninės statybos projektavimo institute (PSPI). Konstatavo, 
kad institutas daugiausia naudoja pažangias tipines gelžbetonines konstrukcijas. Jo 
skaičiavimo centre yra programos plokštiems rėmams, nespyrinėms santvaroms, 
pamatams ir kitoms konstrukcijoms skaičiuoti, naujai projektuoti. Profesoriaus 
J.Valikonio iniciatyva buvo sudarytos sąlygos fakulteto diplomantams naudotis 
naujausiomis konstrukcijų skaičiavimo programomis, projektais. Kartu su PSPI 
specialistais nagrinėjo mokslinės techninės pažangos galimybes Lietuvos 
pramoninėje ir civilinėje statyboje. Tai polių – kolonų panaudojimas 
daugiaaukščiuose statiniuose, giliųjų pamatų įdiegimas, naujų tipų kolonų 
taikymas, erdvinį standumą užtikrinant persikertančių vidurinių kolonų eilėmis ir 
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t.t. Tas buvo numatyta ir diplominiuose projektuose. PSPI reikmėms profesorius 
atliko kai kurių gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimus. Daugelį aktualių ūkiui 
darbų jis pats arba su bendradarbiais (J.Kivilša, P.Pukeliu, G.Lakiūnu, 
G.Marčiukaičiu ir kitais) atliko pirmą kartą Lietuvos technikos istorijoje. Tai tiltų, 
naujų konstrukcijų ir kiti bandymai. 

Kartu su Lietuvos visuomene Juozui Valikoniui teko išgyventi sudėtingą 
laikmetį, praeiti prasmingą gyvenimo kelią su daugeliu kliūčių ir netikėtų vingių. 
Tuo požiūriu jis nusipelno pagarbos fakulteto darbuotojų ir absolventų, vėlesnių 
kartų akyse. 

 
 

Literatūra 
 
Archyvinė medžiaga. 
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PROGRESSIVE JAPANESE CONSTRUCTION 
 

Progresyvioji Japonijos statyba 
 

Alg. Kudzys 

Palffy and Associates Inc. Architects an Planners, Japan 
 
Anotacija. Akcentuojama, kad pastaruoju metu statybos metodai Japonijoje vis labiau tolsta nuo 
tradicinio šiam kraštui savito architektūros ir statybos stiliaus. Aptariama esamų gatvių platinimo svarba 
sėkmingam miestų vystymui. Nagrinėjama daugiaaukščių pastatų ir racionalių dangoraižių būtinybė. 
Pateiktas šių pastatų projektavimo ir statybos pavyzdys. Informuojama, kad Japonijos statybos normose 
ir standartuose yra naujų savitų nurodymų bei reikalavimų, skirtų pastatų kokybės gerinimui ir jų 
seisminio patikimumo užtikrinimui. Nurodyti progresyvūs būdai esamų pastatų ir pramoninių statinių 
patikimumui ir ilgalaikiškumui padidinti. 
 
 

During the conference organized by architects and building engineers of Eastern 
countries Japanese architects are criticized for significant influence of western 
construction styles in urban development. Despite of some loss in construction 
identity, all western countries recognize Japan as Eastern cultural centre.  

Nevertheless, built environment in metropolitan cities is rather far from 
traditional Japanese style (Fig. 1). Many countries are seeing the need for re-
evaluation of their existing standards and identifying how changes could result in 
money savings without compromising safety, servicing of traffic flows. Reducing 
road allowance widths, allowing smaller lots, reduced frontage and setbacks, 
eliminating curbs and sidewalks in Japan exceeded all visualize limits. The 
shortage in space even makes some complications for demolition of old buildings.  

 

 
Fig. 1. View of Tokyo centre from birth flight 
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Kashima Corporation invented the new technology when high-rise building of 
its headquarters in Tokyo was demolished cutting frame structures from the 
basement floor and lowering all building till the ground level with powerful jacks. 

Land cost influences even design potentiality. A good solar exposure is one of the 
main deficits in dwellings. Narrow streets may not ensure approach of emergency 
transport. It must be amplified as a compliment, how in such conditions the requirements 
of housing options are fulfilled, when the land is scarce and the preference is given to 
high-rise construction. In spite of such serious excuse, all skyscrapers got a reasonable 
height and had an immediate compatibility with surrounding environment. 

In 1981 Japanese construction codes and, especially, requirements for seismic 
strength in construction were totally renewed. However, even these changes were 
not sufficient. Brittle behaviour and significant damages in structural members and 
their connections during Hanshin earthquake in Kobe in 1995 corroborated a 
necessity to perfect structural members subjected to intensive lateral motions. AIJ 
(Architectural Institute of Japan) Codes were revised regarding strength of 
structural materials and their usage limits, new or advanced seismic structural and 
based isolated systems were implemented in modern construction. In the face of 
aggressive nature influence (typhoons, earthquakes) on buildings and structures, 
Japanese government foresaw long lasting renovation program with a view in the 
following 15 years to rebuild about 20000 objects, which where built before 1981.  

A large scale of earthquake proof building reconstruction works recently are 
being carryied up in Japan. Almost all leading construction companies give special 
attention for shake suspension systems. The foundation isolators support the 
building weight, move gently in the horizontal direction and return building to its 
original position. Base isolated foundations can be erected not only for new 
structures, but to protect old historical buildings as well. The combination with 
rubber bearing isolation, oil dampers, elastic-sliding bearings and others are most 
excellent shake decreasing systems. Such system reduces sway caused by both, 
earthquakes and strong winds. 

a) b) 

 
 

Fig.2. Base-isolated buildings  
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Base-isolated buildings can be isolated at underground level or at mid-floor 
level with clearance for foundations sliding from 1.4 till 3 m (Fig. 2, a). Base-
isolated foundations were erected by Taisei Corporation in Chiba Castle without 
demolition of unique exterior of the five-storey castle-shaped building (Fig. 2, b) 

Systems with shock (shake) absorbers in the walls for not tall and massive 
buildings instead of base isolation energy suspension are used as progressive 
construction means (Fig. 3). “Ireland City” three towers building in Fukuoka 
City built by Takenaka Corporation: structural scheme with lifted-up truss inner 
system, which is connected with three towers through the shake absorbers system 
(Fig. 4). 

 
a) b) 

  
 

Fig. 3. Vertical (a), vertical and horizontal (b) shake absorbers 
 

      
 

Fig. 4. “Ireland City” three towers building in Fukuoka City built by Takenaka 
Corporation 

 
One of possible building renovation technologies is so-called “Parallel 

structural method” with additional exterior diaphragms and reinforcement anchors 
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(Fig. 5). This method can be used for new buildings as an architectural accent as 
well. The use of “Tough brace” system prevents noise, vibration and dust during 
construction and enables retrofitting while the building is in service. 

     
Fig. 5. Exterior “Parallel structural method” by Kashima Corporation 
 
Conventional mechanical anchor method and anchorless method “Tough 

brace” system (Fig. 6) are successfully used in building reconstruction 
technologies. 

 
a) b) 

 
Fig.6. Anchor (a) and anchorless (b) methods “Tough brace” system 

 
Japanese architects and building engineers are ready to improve a 

contemporary urban development. 
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MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS 

REQUIREMENTS FOR DEVELOPING QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM IN BUILDING 

MATERIALS PRODUCTION COMPANIES 
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Riga Technical University, Latvia 

 
Abstract. Many building materials standards contain requirements for factory production control 
(FPC), which shall ensure a common understanding of quality assurance and allows to achieve required 
product characteristics and effective operation. Besides the following to product standards requirements, 
some manufacturing companies have been implemented quality management systems based on standard 
ISO 9001:2000. Brief analysis of FPC requirements of building glass, concrete and cement standards 
will be complemented with explanation of standard ISO 9001:2000 respective requirements, thereby 
allowing better understand way of integration of FPC and quality management system standards 
requirements. For companies which operate FPC compliant with product standards, explanation of FPC 
together with quality management system requirements, will allow to accomplish their quality assurance 
system. 
   
   
Introduction 
A great number of product and management system standards have been developed 
responding to the needs of different industries. Building materials manufacturing 
industry is one of those, in which product and management system standards are 
widely used for development of management systems, allowing to control product 
and production throughout the all processes.    
Despite of the fact that factory production control (FPC) requirements can be used 
together with the requirements of quality management system and integrated 
management system can be developed, in many cases both systems have been run 
separately and parallel. Requirements of FPC and quality management system 
sometimes are not used complementing each other, most likely because of the lack 
of understanding how to develop integrated management system. 
Using terms “quality management” and “quality assurance” in the paper it is 
assumed that quality assurance is a part of quality management focused on 
providing confidence that quality requirements will be fulfilled [1]. Quality 
management has broader concept – coordinated activities to direct and control 
organization with regard to quality [1]. 

 
FPC requirements in building glass standards 
European standards related to building glass comprise a number of standards, e.g. 
standards for borosilicate glasses (EN 1748-1-1, EN 1748-1-2), basic soda lime 
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silicate glass products (EN 572-1, EN 572-2, EN 572-3, EN 572-4, EN 572-5, EN 
572-6, EN 572-7, EN 572-7, EN 572-8, EN 572-9),  heat strengthened soda lime 
silicate glass (EN 1863-1, EN 1863-2), chemically strengthened soda lime silicate 
glass (EN 12337-1, EN 12337-2), glass blocks and glass pavers (EN 1051-1, EN 
1051-2),  glass ceramics (EN 1748-2-1, EN 1748-2-2), insulating glass units (EN 
1279-1, EN 1279-2, EN 1279-3, EN 1279-4, EN 1279-5, EN 1279-6) and others 
prepared by CEN/TC Technical Committee 129 “Glass in building”. 
Following to the explanation in the standards - factory production control means 
the permanent internal control of production exercised by the manufacturer [see for 
example: 2-4]. Achievement of required product characteristics through quality 
assurance is FPC objective. FPC requirements are detailed in the Annex A of 
respective standard, and they have been split into three parts as general 
requirements (A 1.1), requirements for organization (A 1.2) and control system (A 
1.3). In all standards mentioned above requirements for FPC are the same, with 
slight adjustment in Annex A (normative) regarding documentation (A.1.3.3.) in 
standards EN 1863-2:2004 and EN 12337-2:2004 (will be specified later in this 
paper). FPC requirements for manufacturing of insulating glass units are specified 
in  EN 1279-6 and they cover more aspects than FPC requirements of other 
standards mentioned above.  

 
General requirements 
FPC general requirements refer to the system consisting of procedures, regular 
inspections and tests and/or assessments and use of the results to control incoming 
materials or components, equipment, the production process and the product. 
Quality management system (QMS) according to ISO 9001:2000 is based on the 
identification of processes (their sequence and interaction), determination criteria 
and methods needed to ensure processes operation and effectiveness control, 
monitoring, measuring and analysis and implementation of actions necessary to 
achieve planned results and improvement of processes[ 5]. 
Manufacturer company can elaborate FPC, compliant with requirements of 5.3 
clause of QMS standard  and Annex A.1 of product standard , if the production and 
related processes (e.g. testing of incoming and final products, calibration of test 
equipment used in production and testing processes) have been identified. 
Otherwise it is almost impossible to fulfill correctly FPC requirements for 
organization and control system. Processes approach, promoted to use in ISO 
9001:2000, has not been named the same in building glass standards, but in fact it 
is necessary for use even if company is decided to build up FPC compliant only 
with respective product standard. 
Special attention should be paid to the fact that according to the new version of 
standard ISO 9001 (to be published at the end of 2008) the term “product” will be 
applied not only to the products intended for customers (and end-users), but also to 
products at different product manufacturing stages (semi-finished products)[6].  If 
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manufacturer operates QMS compliant to ISO 9001, actions according to 
requirement 8.3 (of QMS standard to be published at the end of 2008) shall be 
taken in case of non-conforming products and in case of non-conforming semi-
finished products and raw materials, too. 
 
Organization - responsibilities and authorities, management representative, 
management review 
Responsibilities, authorities and the interrelation of all personnel, who manage, 
perform and verify work affecting conformity shall be defined, particularly for 
personnel who have organizational freedom to initiate action to prevent the 
occurrence of product non-conformity and identify and record any product non-
conformances (A1.2.1 of building glass standards FPC clauses).  ISO 9001:2000 is 
less prescriptive in this aspect and it says that responsibilities and authorities shall 
be defined and communicated (ISO 9001:2000. Clause 5.5.1) 
Management representative for factory production control (A 1.2.2 of building 
glass standards FPC clauses) and management representative in QMS (ISO 
9001:2000, clause 5.5.2) can be the same person  because of the fact that these 
positions in product standards and QMS standard have direct influence to quality 
management and quality assurance as a part of quality management. 
Management review (A 1.2.3) is very concise requirement and one of those leading 
to misunderstandings during the implementation of FPC. Management review is 
one of the most important manufacturer’s management tools, allowing to assess the 
suitability and effectiveness of FPC. Nevertheless the issues to be covered by 
management review are not specified in product standards mentioned above. 
Very good guidelines for reviewing quality assurance system within the 
frameworks of FPC could be requirements of management review in standard ISO 
9001. With slight adjustments for quality assurance system needs, with emphasis to 
reviewing fulfillment of product requirements, the respective requirement of ISO 
9001 can be used in building materials manufacturing companies. 
Management review could be concluded with decisions related to improvement of 
the effectiveness of FPC, improvement of product and resource needs. 
 
Control system – personnel, documentation, test equipment, inspection and 
testing 
Competence requirements for personnel, who perform operation and inspection of 
all inspection and production equipment, are not specified in the glass standards 
(A.1.3.2). Personnel shall be appropriately trained; however no training planning 
and recording are required to be kept.  
FPC requirements for insulating glass units manufacturer’s in standard EN 1279-
6:2002 in clause 7. (Personnel training) specify that manufacturer shall have 
procedure for training and personnel affecting product quality is qualified, based 
on education, training and/or experience. Training records shall be kept [7]. 
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Documentation requirements of EN 1279-6:2002 are rather detailed comparing to 
other glass standards and are appropriate for ensuring FPC. However it should be 
noted that there is a slight difference between these requirements in standards EN 
12150-2, EN 572-9, EN 1051-2, EN 1748-1-2 and standards EN 12337-2, EN 
1863-2. Documentation requirement regarding “non- conformity situations 
requiring corrective actions” in standards EN 1863-2, EN 12337-2 is clarified, and 
it says, that manual shall include “records of non-conformity situations…” [8,9]. 
According to A 1.3.3 of these standards records shall be kept for a minimum of 1 
year after manufacturing the product if not otherwise indicated in national 
regulation, which could be not sufficient records retention time. Manufactured 
products supposed to be used more than one  year, and in case of non-conformity 
identified after 2,3,5 years after production, the test data, inspection and calibration 
results are not available anymore, if company has decided to follow to minimum 
requirement of records retention time.  

 
Production control requirements in concrete production companies 
Concrete production companies, following to the requirements of standard EN 
206-1:2000 “Concrete. Part 1:Specification, performance, production and 
conformity” regarding FPC, shall establish production control system, covering 
processes – selection of materials, concrete design and production, inspections and 
tests, use of the results of tests on constituent materials, fresh and hardened 
concrete and equipment and inspection of equipment used in transporting fresh 
concrete [10 (clause 9.1)]. 
Production control system requirements [10 (clause 9.2)] comprise important 
aspects of definition and documenting responsibilities, authorities and 
interrelations of personnel, who’ s work affecting quality; production control 
system review and regarding documented procedures and instructions of 
production control.  
There are no requirements regarding appointment of management representative 
who has authority and responsibility for ensuring that requirements of EN 206-1 
are followed.  
Production control system review is not described in details, allowing to identify 
what issues exactly shall be covered during management review.  
Documented procedures and instructions needed for production control are not 
specified in clause 9.2 of EN 206-1:2000. Rather detailed requirements are given 
on recording of data on different subjects (cements, aggregates, tests on constituent 
materials, and others). 
FPC requirements for concrete manufacturers are mostly related to different 
aspects of quality assurance, like production control system, data to be recorded, 
testing, personnel, equipment, and installation, but they do not give any clear 
picture about the development of quality assurance system. 
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Production control requirements in cement production companies 
Comparing FPC requirements in building glass, concrete and cement respective 
standards, those in standard EN 197-2:2000 “Cement-Part 2: Conformity 
evaluation”  are  most appropriate for building quality assurance system in a 
building materials production company. It specifies important system aspects – 
management responsibility with setting quality policy and objectives, appointment 
of management representative, trainings, management review and internal audit. 
Comparing to building glass and concrete standards, documentation system for 
document and records control (including general content of quality manual) is 
rather detailed.  
 
Conclusions 

Building glass and concrete standards clauses regarding factory production 
control contain incomplete explanation of ISO 9001 standard clauses thus 
restricting the understanding of manufacturer what is really important developing 
systemic approach to control product and production throughout all processes. 

To develop effective quality assurance systems it is strongly recommended to 
use the requirements of ISO 9001 together with building materials product 
standard clauses, and particular attention should be paid to requirements - quality 
policy and objectives, management review, internal audit, actions in case of non-
conforming products, corrective and preventive actions, document and record 
control. 
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XXI A. MIESTAS: APLINKOSAUGOS 
ASPEKTAS 

 
The 21st Century City: Environmental Aspect 

 
J. Bučas 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 
Abstract. Natural environment is the basis for humankind existence. Cities cover only two 
percent of Earth’s surface, however they consume three quarters of the resources of natural 
environment. On the other hand territorial expansion of cities into natural environment is 
increasing. From the point of view of environmental protection city of the 21st century can be 
considered as a cancer spreading with its metastases – urbanized enclaves – into non-urbanized 
territories. Despite cities’ socio-cultural and socio-economic significance, their contemporary 
intervention into natural environment is alarming. 
Efforts of arresting urban sprawl and to preserve natural environment for humankind are not new, 
though at the beginning of the 21st century they became global. The article discusses the vision of 
compact, ecological, vertically expressed city surrounded with natural environment as an antidote 
to the virus of territorial urban expansion. The author considers that the vision of the 21st century 
city presented in this article is not a utopia. This vision could serve for improvement of an outline 
of guidelines of Lithuanian policy of urbanism. The article is presented with illustrations. 
 

Įvadas 
Šimtmečiu atgal tik 10 proc. planetos žmonių gyveno miestuose. XX a. 

pabaigoje miesto gyventojų skaičius padvigubėjo, kasdien padaugėjant per 
250 000 žmonių miestuose, o urbanizuotos teritorijos išsiplėtė istorijoje 
neregėtais tempais ir apimtimi [1]. Horizontaliosios miestų plėtros grėsmė 
natūraliai aplinkai baigiantis XX a. tapo globaline.  

Mažaaukštė urbanistinė drieka per XIX a. uzurpavusi didžiąją JAV 
natūralios aplinkos dalį, sukėlė valstijų rimtą susirūpinimą (1, 2, 3 pav.)  
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1 pav. Horizontalioji plėtra sukultūrintame  kraštovaizdyje. 
 Saulės miestas kaimo vietovėje, Arizona. Pagal Dolores Hayden knygą 
„A field guide to sprawl“. New York, London: W. W. And Company, 2004. 

 

 
 

2 pav. Horizontalioji drieka gamtiniame kraštovaizdyje. 
Viena iš sparčiausiai 1990–2000 m. urbanizuotų kaimo (užmiesčio) vietovių JA V, 
Georgia  valstija.  
Pagal Alan Berger  knygą „Drosscape“. New York: Princeton Architectural Press, 
2006. 
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3 pav. Horizontalioji plėtra priemiesčio  kraštovaizdyje. 
Sandėliavimo ir prekybos teritorijos dengia apie 90 proc. priemiesčio 

teritorijos, Harris Country, Texas.  
Pagal Alan Berger  knygą „Drosscape“. New York: Princeton Architectural 

Press, 2006. 
 

Pasitikus XX a., dėmesys buvo sutelktas į kompaktiško miesto 
paieškas (4 pav.). XX a. antrojoje pusėje JAV tapo pirmąja pasaulyje 
vertikaliosios urbanistikos lydere. Europa XX a. antroje pusėje 
daugiaaukščiais pastatais prifarširavusi istoriniuose miestuose karo paliktas 
dykras, dabar ieško būdų kaip padidinti senamiesčių turistinį patrauklumą ir 
kur surasti aukštybiniams pastatams vietą istorinėje miestų terpėje.[2, 3, 4, 5].  
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4 pav. XX a. viduryje JAV prasidėjo antrinio teritorijos panaudojimo vajus. 

Pramoninės revoliucijos devastuotose teritorijose ėmė kilti kompaktiškos vertikalios 
raiškos komercinės ir gyvenamosios paskirties aukštybinių pastatų kalvos.  

Paveikslėlis paimtas iš  Alan Berger  knygos „Drosscape“. New York: 
Princeton Architectural Press, 2006 
 

1999 metais Kinija pareiškė, kad artimiausiais metais ketinanti 
pastatyti 500 naujų miestų, kiekviename apie 400 000 gyventojų, 
minimaliomis natūralios aplinkos sąnaudomis, panaudojant vertikalaus 
ekologiško miesto privalumus [1]. Vaikantis saviraiškos ir tausojant natūralią 
aplinką, Rytų Azija jau tampa konkurentu Amerikos žemynui ir nauju 
dangoraižių kontinentu [6, 7, 8, 9, 10, 11] (5 pav.). Žvelgiant iš kraštotvarkos 
pozicijų kyla klausimas – kokias urbanistinės politikos kryptis pasirinks 
išsiritusios iš sovietinio kiauto pereinamojo laikotarpio šalys. Kaip saugosime, 
modernizuosime ir plėtosime savo šalies miestus apgindami nuo vertingiausių 
istorinių dalių atsitiktinio farširavimo intervencijomis ir gelbėsime apymiesčių 
natūralią aplinką nuo prasidėjusios chaotiškos jų urbanizacijos.  
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5 pav. Vertikalaus apstatymo kalva Singapūre,  išsauganti natūralią aplinką.  
Paveikslėlis paimtas iš James Wines kn.„Green architecture“,2000. 

www.taschen.com 
 

1. Pritvinkusios aktualijos 
Mūsų valstybei tapus Europos Sąjungos šalimi, negali nerūpėti kitų 

šalių patirtis ir XXI a. urbanistinio proveržio tendencijos, liudijančios istorinių 
vertybių ir žaliųjų erdvių apsaugą mieste ir apymiestyje. Pastaruoju metu 
surengti du Lietuvos urbanistikos forumai liudija ne tik urbanistikos problemų 
pritvinkusias aktualijas, bet ir urbanistinės plėtros tendencijų skurdumą bei 
atotrūkį nuo urbanistikos minties proveržio pasitikus XXI amžių. 
Pamatiniame pranešime – „Lietuvos urbanistikos politikos metmenys“, 
orientuotame į urbanistikos ateitį, teigiama, kad miestai – šalies ekonominės, 
socialinės, dvasinės, kultūrinės, mokslinės pažangos centrai, čia 
koncentruojasi ir didžiausios su žmonių gyvenimu ir veikla susijusios 
problemos. Be abejo – tai nekvestionuotina [12]. Miestas amžiais buvo 
suprantamas kaip gyvenimo gerovės simbolis, kaip sociokultūrinė ir 
socioekonominė gėrybė. Neginčytina ir urbanistikos atsakomybė už pažangą, 
žmonių gyvenimo gerovę, už valstybės įvaizdį ir žmonijos ateitį. Tačiau, kai 
miestas suprantamas kaip panacėja nuo visų visuomenės ligų, galinti išspręsti 
visas kitų veiklos sričių problemas, tokios nuostatos tampa urbanistiniu 
ekstremizmu, nešančiu grėsmę ne tik kitos veiklos sritims, bet ir žaliajai 
miestų aplinkai. Tai rodo miestų teritorinis praskydimas ir augantys 
urbanistiniai anklavai apymiesčiuose. Horizontalioji miestų drieka palieka 
dūlėti istorinius miestų centrus, nustumdama jų socialines dimensijas į antrąjį 
planą ir grobia natūralią miestų apsuptį, palikdama joje dykras ir atliekas [2, 3, 
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4, 5, 6]. Ypač sparčiai formuojasi mažaaukštės statybos metastazės, tarsi 
piktybiniai urbanistinio vėžio navikai natūralioje apymiesčių aplinkoje. 

Kai kuriuose Forumo pranešimuose akivaizdus naujų poslinkių XXI a. 
visuomenėje ir aplinkotvarkoje pažinimo stygius. Pranešimuose urbanistinio 
planavimo reikšmė sulyginama su teritorinio planavimo ir net su 
kraštotvarkos veiklos tikslais. Painiojamos kraštotvarkos, teritorijų planavimo, 
urbanistikos ir architektūros sąvokos. Segmentinio planavimo sistema 
sulyginama su planavimo veiklos visuma ir net su strategine vadybine ir 
kompleksinio krašto tvarkomąja veikla [13]. Kokios bebūtų urbanistų 
pretenzijos – urbanistika yra tik miestų planavimas, t .y. tik  teritorijų 
planavimo, kuris yra kraštotvarkos tikslų ir uždavinių realizavimo priemonė, 
viena iš krypčių. Todėl urbanistikos politikos interesai turėtų būti nukreipti ne 
į hegemonijos siekius planavime, bet į kritinės savianalizės ir naujos kokybės 
paieškas visų kitų veiklų kontekste. Net urbanistinės driekos reglamentavimo 
aspektai nepateko nei į Forumų tematiką, nei į rengiamos urbanistinės 
politikos krypčių metmenis. Akivaizdu, kad reikia keisti urbanistinės plėtros 
ideologiją iš esmės ir ne tik aplinkosaugos požiūriu. 

Straipsnis nepajėgus aprėpti visų diskutuotinų šalies urbanistikos 
politikos klausimų. Straipsnyje pamėginta bent glaustai aptarti bene 
aktualiausią XXI a. aplinkos apsaugos ir urbanistinės plėtros sąsajų problemą. 
Straipsnio tikslas – aptarti Lietuvos miestų kokybinės plėtros proveržius naujų 
socialinių ir urbanistikos poslinkių kontekste stabdant urbanistinės plėtros 
ekspansiją į natūralias apymiesčių teritorijas ir gerinant miestų vidinę 
ekologinę būklę. Straipsnis siekia bent glaustai aptarti ir modernaus miesto 
aspektus, susijusius su apsaugos, konversijos ir naujos statybos klausimais, 
kuriant kompaktiško, ekologiško, vertikalios raiškos miesto natūralios 
aplinkos apsuptyje pamatus.  

 
2. Urbanistinės plėtros  poveikio  kaita  aplinkai 
Iki XVII a. vidurio Lietuvos miestai apsupti gynybinėmis sienomis 

buvo kompaktiški. Jų branduolius akcentavo vienas arba keli sakralinės ar 
visuomeninės paskirties didesni pastatai ir jų vertikalės, liudijančiais miesto 
vizualinį aktyvumą ir visuomeninę reikšmę. Fizinis poveikis aplinkai 
suvaržytas gynybinėmis sienomis buvo lokalus ir agresija į užmiesčio 
žaliąsias teritorijas buvo minimali.  

Pasitinkant XIX a. Lietuvos miestai pralaužia teritorinę plėtrą ir 
poveikį aplinkai ribojančias sienas. Užmiesčio apstatymas nutįsta pagal 
kelius, geležinkelius ir patogesnėse statybai vietose. Laikotarpio pabaigoje 
industrinė revoliucija sukūrė pramonės rajonus, išplėtojo priemiesčių 
teritorijas. Atsiranda pirmieji miestų driekos ir žaliosios apsupties uzurpacijos 
požymiai. Miestų uzurpacinės plėtros stabdžiu tapo tik gamtinės kliūtys. 
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Pasitikus XX a. sustiprėja horizontalios plėtros koncepcijos. 
Mažaaukštė statyba peržengia net gamtines urbanistinei plėtrai kliūtis. 
Tarpukariu naujomis intervencijomis pasipildė istorinės Lietuvos miestų dalys 
ir priemiesčiai. Nors šio laikotarpio teritorijų apstatymas buvo adaptacinis, 
tačiau urbanistikos poveikis aplinkai vizualiniu ir fiziniu pobūdžiu tapo 
aktyviu ir kai kuriais atvejais net destrukciniu.  

Sovietmečiu miestai plėtėsi palikdami apleistas istorines miestų dalis, 
apsupdami ankstesnį priemiesčių apstatymą daugiabutės naujos statybos 
žiedais ir įtraukdami į miesto teritoriją dar neurbanizuotas apymiesčių žaliųjų 
plotų žemes. Kaimo gyventojų antplūdis į miestus sukūrė mini aglomeracijos 
priemiesčių sąskaita. Naujos susisiekimo sistemos ir industrinės pramonės 
interesai pakeitė bendrą vietovės suvokimą, sudalino miestus atskiromis 
funkcinėmis zonomis. Pramonės ir miesto paslaugų teritorijos, atskirtos nuo 
gyvenamųjų rajonų, susitelkė apymiesčiuose. Istorinėse miestų dalyse ir kai 
kuriuose priemiesčiuose atsirado apleistos, urbanistinėmis dykromis 
vadinamos teritorijos. Teritorinė urbanistinė plėtra tapo kontiniuali ir 
destruktyvi istorinių vertybių ir žaliosios miestų apsupties atžvilgiu [14, 15]. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo (1990) pasitikus XXI a. žemės 
restitucija, automobilinio transporto išaugimas bei nereglamentuojama 
teisiniais aktais urbanistinė veikla sudarė sąlygas chaotiškai miestų plėtrai 
nepanaudotose statybai užmiesčių teritorijose. Apymiesčių vaizdingiausiose 
vietovėse, žemės ūkio ir net miško ūkio paskirties teritorijose bei potencialaus 
rekreacinio naudojimo žemėse kuriasi miestiečių arba tiesiog komercinio 
intereso namų grupės, tarsi atitrūkę nuo miesto urbanistiniai anklavai. 
Urbanistinė drieka tapo ypač agresyvi, devastuojanti ir vizualiai užteršianti 
dar išlikusias atokesnes miestų apsupties žaliąsias, natūralias žemės ūkio ir 
potencialias rekreacijai teritorijas.  

Apibendrinant urbanistinių intervencijų pasekmes aplinkai ir 
aplinkosaugai galima teigti, kad istoriniuose kompaktiškuose miestuose 
žmonės gyveno šalia darbo, kurį pasiekdavo pėsčiomis. Naujųjų amžių 
miestuose teritorijos zonavimas atskyrė gyvenamąją, darbo, paslaugų ir 
poilsio vietas ir padidino automobilinio transporto poreikį ir poveikį miestų 
plėtrai.  

XX a. istorinių miestų dalys tapo tarsi pamirštos, sumažėjo jų 
gyvybingumas, prasidėjo senamiesčių fizinis nykimas ir socialinė degradacija. 
Saugant senamiesčius, didžiulės jų apsaugos zonos draudimais, baudimais ar 
investicijų ribojimais dar pablogino istorinių centrų fizinę ir socialinę būklę 
[6, 14, 16, 17, 18, 19, 20]. Lietuvos, kaip ir dauguma pasaulio miestų, prarado 
ne tik daugelį istorinio miestovaizdžio vertybių, bet ir nemažai miesto 
apsupties gamtinių ir sociokultūrinių bei socioekonominių gėrybių.  

Amerikos urbanistai teigia, kad Amerikos miestų drieką sukūrė 
automobilis ir mano, kad ateities miestas turi sudaryti sąlygas suglaudinti 
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visas miesto funkcijas pėsčiojo labui, vengiant miestų driekos, taršos, 
automobilių grūsties. Pasaulio urboekologijos specialistų nuomone 
aukštybinis pastatas – tai vieta žmonėms sveikai gyventi ir gyventi netoli 
darbo, paslaugų vietų bei žaliosios miesto apsupties teritorijų [1, 21, 22, 23, 
24, 25]. 

Lietuvoje penkiolikos aukštų namas šalia penkiaaukštės statybos 
vadinamas monstru. Daugelyje pasaulio miestų, pasitikus XXI a. 
horizontalioji miestų plėtra jau užleido pozicijas vertikaliajai. Istorinių miestų 
centrų modernizacijos, apstatymo tankinimo, aukštybinės statybos bei 
senamiesčių atgaivinimo interesai tapo išskirtine globaline aktualija. 

Aukštybinės statybos panaudojimo žaliųjų plotų ir bioįvairovės 
miestuose plėtrai idėjos, pasitikus XXI a., paplito ne tik Vakarų, bet ir Rytų 
kontinentuose. Rytų Azijos ir Šiaurės Amerikos šalys kuria net ekomiesto 
modelius (1, 2, 3 pav.). Nors pastatų vertikalusis želdinimas Europoje nėra 
naujas, tačiau želdinimas, nesurištas su žeme ir esantis aukštybinių pastatų 
aukštuose bei ant stogo tampa konkurentu žemės paviršiaus želdinimui ir 
daugelyje šalių turi net vertikaliojo želdinimo savąjį pavadinimą - dangaus 
parkai (skyparks) [21, 22, 23, 25].  

Dabartinė agresyvi didžiųjų miestų globali drieka skatina kompaktiško, 
ekologiško, vertikalios raiškos miesto modelio paieškas derinant išsaugojimo, 
konversijos ir naujos plėtros urbanistinės veiklos kryptis. Tokios urbanistinė 
veiklos gairės tampa aktualios ir mūsų šalies didžiuosiuose miestuose.  
 

3. Kompaktiško, ekologiško, vertikalios raiškos miesto vizija   
Kompaktiškumo paieškos. Apstatymo sutankinimas ir funkcijų 

suglaudinimas – tai esminės prielaidos kompaktiškumui siekti. Šios prielaidos 
– miesto istorinio apstatymo tradiciškumo sangriža, susijusi su istorinio 
miesto atgaivinimu/gydymu (healing) bei modernizacija. Tokioje veiklos 
kryptyje ypač reikšmingos išsaugojimo iniciatyvos. Daugelyje pasaulio miestų 
per XX a. istoriniai centrai išskydo, prarado gyvenamosios funkcijos 
prioritetą, gyvybingumą ir turistinę trauką [6, 16, 17, 18, 19, 20]. Be to, 
saugant senamiesčius, istorinės miestų dalys, apgaubtos įvairios paskirties 
apsaugos zonomis, nepagerino miestų istorinių centrų fizinės ir socialinės 
būklės [6, 16, 20]. Neprižiūrimos ir nenaudojamos vietos tapo apleistos ir 
virto urbanistikos dykromis. Dabar tai – paveldosaugos ir inovacijų sankirtos 
probleminės zonos. Miestų planuotojai ieško būdų kaip atgaivinti istorines 
miestų dalis, paskatinti apleistų teritorijų gyventojų interesą geriau gyventi ir 
pagerinti miesto įvaizdį, tuo tarpu paveldosaugos specialistai, gindami 
saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonas nuo statybinių intervencijų, stoja 
prieš buldozerius bandydami sulaikyti modernizaciją [6, 14, 16, 20].  

Senos demokratijos šalyse nebekeliama klausimo – ar atgaivinant 
istorinius miestų centrus galimos intervencijos, modernizacija ir 
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kompaktiškumo sangriža, bet ieškoma atsakymo – kokiuose miestuose tai 
galima daryti, kur inovacijų, modernizacijos ir sutankinimo vietos istoriniuose 
centruose, kaip istorinių miestų praeitį paversti ateities miestų dalimi 
nesunaikinant praeities vertybių. Siekiant miesto kompaktiškumo, o tuo pačiu 
jo funkcinio aktyvumo, urbanistinės dykros tampa antrinio (reuse) 
panaudojimo ištekliais. Istorinių miestų centrinių dalių dykrų antrinis 
panaudojimas ne tik kompaktiškumo sangriža, bet ir apleistų vietų 
atgaivinimas bei modernizacija kokybiškos architektūros intervencijomis 
prisideda prie miesto įvaizdžio gerinimo [2, 3, 4, 5, 6]. 

Neginčytinas kompaktiško miesto atributas – multifunkciškumas ir 
funkcijų suglaudinimas. Miesto teritorijos suskirstymas funkcinėmis zonomis 
atskyrė ir išbarstė kasdienines funkcijas, atidavė pėsčiojo prioritetą 
automobiliui, kas atvėrė dar platesnes galimybes miestų driekai ir istorinių 
centrų „numarinimui“. Intelektualaus sluoksnio gyventojų sukaupimas, 
smulkaus verslo atgaivinimas ir funkcijų sanglauda yra kompaktiško miesto 
ištisos paros gyvybės ir jo gyventojų saugumo užtikrinimas. 

Ekologiškumo plėtra. Žalumos padidinimas – tai miesto interjero ir 
eksterjero ekologinių problemų sprendimo pagrindas. Augalai ir žaliosios 
erdvės yra bene svarbiausias ekologiško miesto kūrimo komponentas [21, 22, 
23, 24, 25]. Miestų ekologijos terminas toks pat senas kaip ir patys miestai, tik 
jo samprata ir tikslo siekimo priemonės pakito pasitikus XXI amžių. Iki 
aukštybinės statybos miestų ekologijos klausimai buvo sprendžiami esamų 
želdynų išsaugojimu, naujų skverų ar pakų kūrinu, gazonų įrengimu ir 
pavienių medžių bei krūmų sodinimu žemės paviršiuje rekreacijos ir estetikos 
sumetimais [22, 23, 25, 26]. Plečiantis miesto kompaktiškumo ir aukštybinės 
statybos idėjoms urbanizuotų vietų ir natūralios aplinkos sąsajų problema tapo 
ypač aktuali. Daug literatūros skirta miestų ekologinėms problemoms spręsti 
didinant žaliąsias erdves žemės paviršiuje pirmųjų aukštų lygyje (6 pav.). 

 

35



 
 
6 pav. Urbanistinės dykros antrinio panaudojimo aukštybiniam 

apstatymui horizontalusis ekologizacimas, apželdinant žemės paviršių.  
Paveikslėlis paimtas iš Kenneth  Powell knygos „City Transformed“, 

London: Calman and King  Ltd, 2000   
 
Tačiau aukštybinės statybos privalumai panaudojant miesto erdvę 

ekologiškumo plėtrai tapo tiksliniu planavimo ir architektūros siekiu tik 
pasitikus XXI amžių. Nustatyti trys žaliajai statybai aukštybiniuose pastatuose 
privalomi reikalavimai: aplinkosauginis, estetinis, rekreacinis [26]. Be abejo, 
estetinį ir rekreacinį pasitenkinimą galima gauti ne vien želdinių pagalba, bet 
želdinių aplinkosauginis įnašas darniai miestų plėtrai ir mūsų ateičiai yra 
išskirtinai svarbus, rašo straipsnio „Green plot ratio: an ecological measure for 
architecture and urban planning“(2002, Singapore) autorius Boon Lay Ong 
[26]. Du struktūriniai miesto komponentai – statybinės teritorijos ir žaliosios 
erdvės varžosi dėl vietos žemės paviršiuje. Tokiomis aplinkybėmis 
patenkinant ekologinius miesto reikalavimus padeda spręsti architektūra [21, 
26]. Esminė rekomendacija – skatinti želdynų ploto ir bioįvarovės padidinimą 
aukštesniuose lygiuose, negu žemės paviršius. Šviesesnio mąstymo architektai 
ir planuotojai randa įvairius būdus kaip įterpti žalumą jų projektuose. Dangaus 
sodai (skyparks) ekomiestuose dažniausia kas trečias aukštas kyla su 
dangoraižio statyba. Žaliosios erdvės apsupa pastatus tarpiniuose aukštuose ir 
ant stogų (7, 8 pav.). Parenkami skirtingi želdinimo variantai, būdai ir patys 
želdiniai skirtingo klimato zonose (9 pav.).  
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8 pav. Vertikaliaus apstatymo skirto gyvenamiesiems būstams ekologizavimo 

eksperimentas. Želdinių juosto kiekvieno aukšto būstams Glazgovo miesto ateities 
namams.  

Paveikslėlis paimtas iš Kenneth  Powell knygos „City Transformed“, London: 
Calman and King  Ltd, 2000 

7 pav. Vertikaliojo 
ekologizacimo 
pavyzdys. Gausiai 
apželdintas  
aukštybinis 
gyvenamasis 
pastatas kas trečias 
aukštas ir ant stogo 
„dangaus sodais“ 
leidžia pasiekti 
žalumos 
intensyvumą 
teritorijoje santykiu 
1:2.  

Paveikslėlis 
paimtas iš  Boon 
Lay  Ong  straipsnio 
„Green plot ratio: an 
ecological measure 
for  architecture and 
urbam planning“. 
Landscape and 
urban planning, 
August 2002
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9 pav. Siūlymai  kaip vertikaliu želdinimu pagerinti tropinio megamiesto 

ekologinę būklę. Čia panaudojimas  želdinių  vėsos išskyrimas ir drėgmės išgarinimas 
(evaporacija). 

Paveikslėlis paimtas iš Boon Lay  Ong  straipsnio „Green plot ratio: an 
ecological measure for  architecture and urbam planning“. 
 Landscape and urban planning, August 2002.(šaltinis : Tay , 1989) 

 
Žaliosios architektūros privalumų ne tik ekologiniu, estetiniu ir 

rekreaciniu, bet ir rinkos požiūriu nemažai. Pavyzdžiui, šešėlis, kurį sudaro 
augalai pastatui suteikia daugiau vėsos ir taip mažina miesto bendrąjį šilumos 
išskyrimo efektą. Kuo aukščiau patalpinti augalai, tuo švaresni ir įvairių 
smulkių gyvūnų juose mažiau, negu esantiems ant žemės ir arčiau jos. Be to 
augalai aukštybiniuose pastatuose psichologiškai sumažiną statinio aukštį ir 
gyventojams suteikia galimybes bendrauti tarsi žemėje ar nuosavame name 
[26]. Sveiki augalai ir žaluma apskritai yra priimtini žmogaus psichologijai. 
Kai kuriems žmonėms erdvė ir galimybė auginti želdinius aukštybiniuose 
pastatuose tampa viliojančia aplinkybe ir padidina būsto kainą. Užsienio 
literatūroje nurodoma daugelis privalumų dėl želdinių įkorporavimo į pastato 
architektūrą: hidrologinių, higieninių, emocinių ir kitų. Straipsnyje nėra 
galimybių jų apžvelgti. Boon Lay Ong straipsnyje „Green plot ratio: an 
ecological measure for architecture and urban planning“ rašo: „Jei želdinių 
subalansavimo vaidmuo nebus suprastas, bet kokių pastangų neužteks 
įgyvendinti ekomiesto viziją. Miestuose ekologiniai procesai negali būti 
išskirti į industrinį ir natūralią sistemą. Šios dvi sistemos turi būti apmąstytos 
ir integruotos“ [26]. Geriausias ekologinės kokybės efektas pasiekiamas 
suderinant horizontaliojo ir vertikaliojo želdinimo priemones visoje miesto 
teritorijoje ir susiejant su žaliąja viso miesto apsuptimi (10 pav.).  
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10 pav. Miesto gyvenamojo rajono ekologinio konkurencingumo didinimas 

vertikaliojo ir horizontaliojo želdinimo priemonėmis. Stogų, fasadų, ir žemės lygio 
erdvių apželdinimas leidžia pasiekti žalumos intensyvumą teritorijoje santykiu 1:1. 
Paveikslėlis paimtas iš  Boon Lay  Ong  straipsnio „Green plot ratio: an ecological 
measure for  architecture and urbam planning“. Landscape and urban planning, August 
2002 

Vertikaliosios raiškos plėtra. Tai betarpiai susieta su daugiaaukšte 
statyba, su apymiesčių natūralios aplinkos išsaugojimu bei ekologinio 
stabilumo palaikymu ir su ekologine plėtra pačioje urbostruktūroje 
palaisvinant želdinimui plotus žemės paviršiuje ir suteikiant želdinimo plėtros 
galimybes aukštesniuose lygiuose negu pirmieji statinių aukštai. Viduramžiais 
vertikalios raiškos simboliais buvo sakraliniai objektai. Dabar – valdžios ir 
pinigų objektai demonstruojantys savo valią ir galią [6, 7]. Tai bene 
daugiausia diskusijų kelianti Lietuvos istoriniuose miestuose statybos veikla. 
Anot pasaulio paveldosaugos analitikų, principinis aukštybinės statybos 
lokalizacijos uždavinys miestų istoriniuose centruose – apsaugoti senamiesčių 
vertingąsias dalis, nukreipiant investicijų dėmesį į daugiau apleistas, 
renovuotinas, konvertuotinas ir paveldine prasme mažiau vertingas, tačiau 
potencialias miesto raišką ir įvaizdį gerinti teritorijas [6, 17, 18, 19, 20]. Tai 
ne tik kompaktiškumo ir miesto žemės taupymo sąlygos, bet ir antipodas 
horizontaliajai plėtrai, sunaikinančiai natūralią aplinką. Pagal cituojamus 
autorius (N. Tyler. Historic preservation, 2000; A.M.Tung. Preserving the 
world‘s great cities, 2001) aukštybinę statybą reikėtų panaudoti ne tik kaip 
miesto ekonominės sėkmės veiksnį, bet ir kaip jo vertybių išsaugojimo ir 
eksponavimo, žemės taupymo bei įvaizdžio gerinimo priemonę. Be to, šių 
įžymių paveldosaugos analitikų manymu, tokiai statybai reikia parinkti vietas 
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senamiesčių vizualinio kontakto ribose (vizualinėje kaimynystėje – visual 
neighbouring), nes tik nauja architektūra gali paryškinti senąją ir  suteikti 
vizualinę bei mentalinę galimybę bet kam suvokti praeities vertybes ir miesto 
plėtros perspektyvas miesto istorijos bei miestovaizdžio kontekste. Svarbu 
siekti senųjų vertybių respektavimo naujos kontrastingos architektūros 
pagalba, vengti  praeities vertybių imitacijos (stilistinio ir medžiaginio 
pamėgdžiojimo) bei vadovautis Venecijos chartija ir Vienos memorandumu 
įtvirtintomis nuostatomis, kad būtina vengti bet kokių pseudoistorinių formų, 
nes kiekvienas metas privalo palikti savo žymenį teritorijoje ir istorijoje 
vardan miesto įvairovės, istorinės tiesos bei vertybių evoliucijos užtikrinimo 
[26, 27]. 

 
4. Apibendrinimai ir komentarai 
Aplinkosaugos požiūriu XXI a. miestas tapo antropoekosistemos 

aktyviu naviku, sparčiai plintančiu į natūralią apymiesčio aplinką 
urbanistiniais anklavais.  

Didieji pasaulio miestai, įsitikinę darniosios plėtros deklaratyvumu 
urbanistikoje, kuria reliatyviosios plėtros koncepcijas ir siekia sustabdyti 
horizontaliąją miestų drieką pasitelkiant kompaktiško, ekologiško, vertikalios 
raiškos miesto modelius. 

Įvykę pastaraisiais metais urbanistikos forumai, proteguojantys 
urbanistinę plėtrą, liudija, kad nesant institucinės struktūros, gebančios 
kompleksine krašto tvarkymo veikla subalansuoti visas apsaugos ir plėtros 
veiklos sritis, darniosios plėtros įgyvendinimas Lietuvoje tampa deklaratyviu 
kaip ir daugelyje užsienio šalių. 

Kompaktiško, ekologiško, vertikalios raiškos miesto modeliai, 
suvaldantys horizontaliąją 
miestų drieką, yra bene esminė priemonė išsaugoti Lietuvos miestų žaliąją 
apsuptį ir padidinti vidinį ekologinį jų stabilumą. 

Miesto kompaktiško siekis yra Lietuvos miestų istorinio savitumo ir 
vizualinio tapatumo sangrąža. 

Aplinkosaugos požiūrių aukštybinės statybos esminis privalumas – 
funkcijų suglaudinimas, žemės sutaupymas ir žalumos padidinimas, 
panaudojant ne tik žemės paviršių, bet ir pastatų aukštį. 

Ekologinio miesto privalumas – estetinių, rekreacinių, emocinių ir 
higieninių sąlygų sukūrimas urbanizuotos teritorijos viduje, integruojant ir 
suderinant išsaugojimo, konversijos bei naujos statybos siekius. 

Trys suminėti ateities miesto komponentai – kompaktiškumas, 
ekologiškumas, vertikalioji raiška – reliatyviosios urbanistinės plėtros, 
priklausančios nuo šių trijų komponentų nedalumo suvokimo, pagrindas. 
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LIETUVOS PAJŪRIO ŽEMYNINĖS DALIES  
REKREACINIO NAUDOJIMO TENDENCIJOS 

 
The Recreational Usage Tendencies of Lithuanian Seaside 

Region 
 

P. Grecevičius, J. Abromas, R. Urbonienė, J. Genys, R. Marčius 
Klaipėdos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. The Baltic Sea is the main base for the recreational system development  in Lithuania seaside 
region. In the general plan of the territory, adopted by The Lithuanian parliament in the year 2002, 
strand region is distinguished as an areal that has very big and big potential for recreation and is 
included in the recreation systems of national importance. 

Among the most important strengths of the strand region noteworthy are: abundance of natural 
and cultural heritage resources, convenient geographical location, well developed land transport 
infrastructure, the present tourism products infrastructure, strong interest of economic entities to provide 
competitive tourism product. It is noteworthy that seasonal effect is typical for the strand region tourism 
sector activity, marketing activities of the tourism sector are insufficient, so is the tourism infrastructure, 
small spectrum of product, increasing problems in the human resource quality and quantity aspects. 

It is worth stating that the region urbanization process that took place in the past five years has 
very large influence on the development of the tourism sector. This process is sometimes referred to as 
the formation of Lithuanian marine metropolis.  

It is worth noting that determining the importance and sequence of actions for developing 
the strand region tourism sector, priority should be given to these matters of regional importance 
encouraging: 

• qualitative development of the tourism sector product; 
• improvement of tourism sector infrastructure; 
• development of marketing means in the tourism sector. 
The strand region tourism sector strategic development goal is to become: „Attractive and 

competitive, economically stable, carefully using the recreation resources, reacting to market changes 
with expedition areal in the Baltic region“. 

Keywords: Environment, tourism, cultural heritage,recreation. 
 
Tyrimo objektas – Lietuvos Pajūrio regiono  rekreacinis ūkis (rekreacijos ir 

turizmo sektorius) 
Tyrimo tikslas – Lietuvos Pajūrio regiono turizmo potencialo naudojimo 

efektyvumo padidinimas.  
Turizmo pajūrio regiono vietovėse skatinimas, siekiant efektyvesnio vietos 
gamtinio, kultūrinio ir žmogiškojo potencialo panaudojimo, gyvenimo kokybės 
gerinimo ir rinkos poreikių tenkinimo.  

Kiti tikslai: 
1. regiono kultūrinio savitumo  ir identiteto išsaugojimas ir stiprinimas; 
modernios jūrinio turizmo sistemos suformavimas; 
2. regiono patrauklumo ir prieinamumo  vietiniams bei užsienio turistams 
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didinimas; 
3. sanatorinio turizmo atgaivinimas ir plėtra panaudojant vietinius 
gydomuosius išteklius; 
4. vasaros turistinio sezono prailginimas ir esminis sezoniškumo 
sumažinimas. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Ištirti ir apibendrinti Pajūrio regiono turizmo potencialą ir jo panaudojimo 

efektyvumą; 
2. Išanalizuoti Pajūrio regiono turizmo infrastruktūros panaudojimą, 

poreikius ir plėtros galimybes, siekiant mažinti sezoniškumo įtaką turizmo 
sektoriui; 

3. Pateikti pasiūlymus dėl turizmo potencialo panaudojimo efektyvumo 
didinimo. 

Tyrimo metodika: Rezultatai gauti remiantis autorių tyrimais atliktais 2005-
2007 metų laikotarpiu Lietuvoje ir užsienio šalyse. Pagrindiniai metodai naudoti 
atliekant tyrimus: statistinė analizė, palyginamoji analizė, sisteminis vertinimas. 
 

 
1. LIETUVOS PAJŪRIO REGIONO TURIZMO POTENCIALO ANALIZĖ 

Iš kitų Lietuvos regionų Pajūrio regionas išsiskiria 2 pagrindiniais bruožais – 
regionas yra šalia Baltijos jūros, čia nuo seno susiformavusi rekreacijos industrija, 
regione įsikūręs Klaipėdos jūrų uostas, perspektyvus Šventosios uostas.. 

Pajūrio regionas garsėja išskirtiniu klimatu tarp kitų Lietuvos regionų, tai 
sudaro geras prielaidas turizmo sektoriaus vystymui. Kuršių nerijoje fiksuojama 
daugiausia saulėtų dienų LR – čia palankios klimato sąlygos turizmo sektoriaus 
veiklai. Gamtinės sąlygos ir aplinka nuo seno darė didelę įtaką šio regiono 
vystymuisi: žvejų kaimai, klimatas ir jūra sukūrė tik šiam regionui būdingus ir 
unikalius kraštovaizdžius; 

Regione didžiausią rekreacinę vertę turi Baltijos jūra ir Kuršių marios bei 
didesnės upės (Nemunas, Minija, Dangė -Akmena, Šventoji,..). Turizmo plėtrai 
sėkmingiau naudojama Minijos upė, mažiau tinkamos yra kitos upės bei vietos 
tvenkiniai (Šilutės, Kretingos ir Klaipėdos rajonuose). Regione ypatingai 
perspektyvu vystyti jūrinį turizmą ir vidaus vandens turizmą Kuršių mariose; 

Išskirtinės Baltijos jūros regione rekreacinės zonos pajūryje bei pamariuose, 
Kuršių Nerija, mažai urbanizuotas kaimo kraštovaizdis, unikalūs ežerynai 
vakarinėje Lietuvos dalyje suteikia ypatingas galimybes ekoturizmui.  

Turizmui ir turizmo verslo plėtrai pajūrio regione yra palankios sąlygos: 
patogi geografinė padėtis (rajonas tranzitinis) bei rekreacinių ir turizmo išteklių 
gausa. Turizmo plėtra Lietuvos pajūrio regione svarbi daugeliu aspektų tačiau 
sėkmės galima tikėtis tik integruojant naujai planuojamas pajūryje turizmo veiklas  
į bendrą Vakarų Lietuvos ir Lietuvos bei Baltijos regiono rekreacijos ir turizmo 
sistemą.  

44



Svarbiausių regiono turizmo sektorių ypatumai: 
Skatinantys tranzitinį  turizmą: 

– Transregioniniai, tarptautinia turizmo maršrutai. Jais 
suinteresuotos visos šalys.Pvz. Europos gintaro kelias, Eurovelo 
Nr.10, Via Hanza, Baltijos kruizai, Kuršių kultūros keliai, Mažosios 
Lietuvos turistinis traktas,   

– Jūrinis turizmas, 
Skatinantys tikslinę rekreaciją (t.t.ir turizmą): 

– Vietinės kultūros turistiniai maršrutai. Unikalūs objektai (Kuršių 
nerija, Gintaro muziejus, Palangos parkas, Klaipėdos 
senamiestis, Basanavičiaus gatvė Palangoje, kt.) 

– Jūrinis turizmas, 
– Vietinio turizmo objektai. 

Lyginant su kaimyninėmis Latvija ir Estija, Lietuvos pajūrio regioną išskiria 
gausūs rekreaciniai ir kultūros paveldo ištekliai. Kai kurie iš jų – Kuršių Nerija, 
Palangos botanikos parkas, Nemuno delta, Gintaro kultūra yra išskirtiniai Baltijos 
šalių kontekste ir tuo patrauklūs užsieniečiams. Patogi  geografinė padėtis didelių 
turizmo rinkų atžvilgiu - artimas Vakarų Europos ir Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Skandinavijos rinkoms, pajūrio regionas turi potencialo tapti ne tik 
tikslinių kelionių regionu, bet ir turistų tarpinio apsistojimo vieta tranzitinių 
kelionių metu. Istorinis šiaurės ir centrinės Europos krikščioniškosios ir 
bizantiškosios kultūrų sankirtos faktorius ir nūdienos kultūra daro Lietuvą 
patrauklią kultūriniam turizmui. Patogi geografinė padėtis dėkinga konferenciniam 
arba verslo turizmui plėtoti, jeigu būtų sukurta tinkama infrastruktūra ir paslaugų 
kokybė.  

Išskirtinės Baltijos jūros regione rekreacinės zonos pajūryje bei pamariuose, 
Kuršių Nerija, mažai urbanizuotas kaimo kraštovaizdis, unikalūs ežerynai rytinėje 
Lietuvos dalyje suteikia ypatingas galimybes ekoturizmui.  

Palangos tarptautinio oro uosto pajėgumų ribotumas tebėra vienas didžiausių 
tarptautinio turizmo plėtros stabdžių regione. 
 

Regiono rekreacijos ir turizmo  aplinkos gyvybingumas 
Atitikimas kriterijams: 
• rekreacinių paslaugų ir funkcijų įvairovė -skurdi 
• rekreacinių paslaugų ir funkcijų prieinamumas- nepakankamas 
• asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (kultūra, rekreacija ir 

t.t.) – potencialas aukštas bet neišnaudojamas 
• savo gamtinio ir kultūrinio rajono suvokimas (įskaitant erdvės kokybės ir 

identiteto stiprumo suvokimą) - silpnas 
• kraštovaizdžio kokybė – vietomis skurdi 
Įvertinus rekreacinio susisiekimo  infrastruktūrą Pajūrio regione, galima teigti, 
kad kelių ir transporto infrastruktūros būklė išvystyta nepakankamai. Per 
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regioną eina magistraliniai keliai Palanga – Šiauliai, automagistralė Klaipėda 
– Kaunas, magistralinis kelias Klaipėda – Liepoja. Per regioną juda nemaži 
tranzitiniai turistų srautai. Regione anksčiau buvo išvystyta susisiekimo 
geležinkeliais infrastruktūra, bet šiuo metu ji išnaudojama labai menkai; 
Oro uostų tinklo plėtros Pajūrio regione prioritetas turi būti skiriamas 
tarptautinio Palangos oro uosto plėtrai. Kituose nedideliuose aerodromuose 
tikslinga plėtoti avia paslaugų ir aeroklubų bei avia sporto veiklą; 

 
2.KODĖL ŽMONĖS KELIAUJA Į LIETUVOS PAJŪRIO REGIONĄ? 
Pačios populiariausios yra šios keliavimo priežastys: sveikatinimo paslaugos 

pajūrio kurortuose, jūros teikiami malonumai, galimybės sutikti priešingos lyties 
atstovus, šeimos ir draugų lankymas, švietimas, noras pažinti, šventės, siekimas 
išvengti nuobodulio, nuotykiai, savęs išbandymas, noras išmėginti naują maistą, 
verslo plėtra ir kita. 

 Analizuojat Lietuvos pajūrio urbanistinę sistemą, ypatingai svarbi yra 
Klaipėdos miesto plėtros ir formavimosi tendencija. Lietuvos pajūrio regione 
susisiekimo sistemos pagrindas yra Baltijos jūra. Kadangi uostų skaičius 
Pietrytiniame Baltijos regione yra didelis, mažėja transportavimo sausuma 
atstumai. Baltijos jūrą kerta daugybė keleivinių ir autotransportą pervežančių keltų 
linijų. Tai vienas svarbiausių aspektų formuojantis Lietuvos jūrinei metropolijai. 
Investicijomis skatinama gyvenamosios statybos, socialinės ir ekonominės 
infrastruktūros plėtra. Vyksta Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Palangos miestų 
suartėjimas. Taip pat pastebima Klaipėdos miesto plėtra ir pietų kryptimi (žr. 1 
pav.). 

Palangoje šiuo metu yra apie 17.600 gyventojų. Tai didžiausias Lietuvos 
kurortas. Pastebima turizmo, rekreacijos plėtra. Taip pat dalis klaipėdiečių ieško 
galimybės persikelti į Palangą. Kaip ir visuose iš 
turizmo gyvenančiuose miestuose, vasaros sezonui 
pasibaigus veiklos ir užimtumo lygis tampa labai 
žemas. Todėl kurortui iškyla svarbus uždavinys – 
pailginti turizmo sezoną. 

 
Palangos užnugario urbanistinės plėtros 

tendencijos 
Kretingos, Gargždų ir Palangos centrai bei 

Klaipėdos plėtros centras yra susiję tarpusavyje ir 
sudaro urbanistinį tinklą (auksinis ketvirtainis). 
Plėtra bus nukreipta į šiuos centrus ir apribota 
teritorijoje tarp jų, tuo būdu stiprinant kritinę masę 

centruose, išsaugant jų savitumą ir išlaikant 
galimybes infrastruktūros plėtrai ateityje. 
Kiekvienas tinklo komponentas atlieka savo 

1 pav. Kretingos rajono bendrojo 
plano funkciniai prioritetai [3] 
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specifinį vaidmenį. Tobulinant transporto infrastruktūrą, dar labiau sutrumpės 
susisiekimo tarp šių centrų trukmė ir atitinkamai išaugs plėtros intensyvumas 
kiekviename iš centrų. To padarinyje augs gyventojų skaičius ir užimtumas 
vidutinėje ir tolimoje perspektyvoje .Šis urbanistinis tinklas bus svarbus regiono 
ekonomikos varomoji jėga. 

Specifinėms plėtros sferoms nukreipti į atitinkamus centrus bus parengtos 
veiksnios strategijos. Bus skatinama ir remiama veiklų koncentracija ir tinklų 
kūrimas tarp centrų. Stambesnės apimties su uostu nesusijusios veiklos gali būti 
nukreiptos į Kretingą ir Gargždus, kuriuose visuomeninis sektorius savo veiksmais 
palaikys šių veiklų absorbavimą. 
 

Galimos pasekmės 
Šiuo metu ryškios neigiamos statybų plėtros tendencijos pajūryje. Jau dabar 

visiškai arti jūros be specialaus planavimo ir išsamaus kraštovaizdžio vertinimo  
statomi dideli pastatai, o netolimoje ateityje planuojama statyti ir aukštybinius 
pastatus netoli pakrantės. Galima prognozuoti, jog, netinkamoje vietoje prie jūros 
pastačius aukštybinius pastatus, gamtinis kraštovaizdžio natūralumas būtų 
prarastas. Žvelgiant nuo jūros pusės į pakrantę ir kraštovaizdžio siluetą bus matyti, 
kad kraštovaizdžio vientisumas suardytas, prarastos kitos svarbios jo identiteto 
savybės.  

Taip pat būtina paminėti, kad Palangos–Kretingos ruože jau įsteigtos ir 
atskiros infrastruktūros zonos (vėjo jėgainių parkai), kurios gana neigiamai veikia 
statybų plėtrą. 

Norint didinti Pajūrio regiono turizmo sektoriaus konkurencingumą aplinkinių 
užsienio valstybių kontekste, būtina gerinti turizmo sektoriaus produktų kokybę, 
tobulinti turizmo objektų veiklą reglamentuojančią teisės aktų bazę, modernizuoti 
turizmo infrastruktūrą, gerinti informacijos sklaidą, naudojant rinkodaros 
priemones, ypač tarp užsienio turistų. Dėl to Pajūrio regione padidėtų turistų 
srautai bei pajamos iš turizmo sektoriaus; 

Tendencijos: 
• Pozityvios 
• Negatyvios 

– Nuspėjamos 
– Nenuspėjamos 

Konstatuojame, kad nustatant Pajūrio regiono turizmo sektoriaus plėtros 
priemonių svarbą ir eiliškumą prioritetas privalo būti teikiamas šioms regiono 
masto svarbos priemonėms, skatinančioms: 

• turizmo sektoriaus produkto kokybinę plėtrą; 
• turizmo sektoriaus infrastruktūros gerinimą; 
• turizmo sektoriaus rinkodaros priemonių plėtrą. 

Rekomenduojama atlikti tyrimą, kurio tikslas – įvertinti Pajūrio regiono 
turizmo sektoriaus konkurencingumą aplinkinių užsienio valstybių kontekste. 
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Tyrimo rezultatai identifikuotų Pajūrio regiono turizmo sektoriaus 
konkurencingumo lygmenį aplinkinių užsienio valstybių kontekste, pagal tai būtų 
formuojama regiono konkurencingumo didinimo strategija 

Remiantis turistų srautų vertinimu bei preliminariais jų poreikiais, 
išskirtinos atskirų turizmo rūšių plėtros kryptys: kurortinio turizmo, vandens 
turizmo, dalykinio (konferencijų) turizmo, kaimo turizmo, kultūrinio turizmo, 
gamtinio-pažintinio turizmo, autoturizmo. Krypčių plėtros prioritetai vienas kito 
bei atskirų regiono savivaldybių atžvilgiu privalo būti nustatomi tik įvertinus 
turistų srautų dydžius kiekvienoje turizmo rūšyje. 

Būtinas turizmo infrastruktūros gerinimas Pajūrio regiono turizmo traukos 
centruose. Rekreacinės infrastruktūros plėtra padės ne tik tenkinti turistų poreikius 
bei didinti poilsio kokybę, bet ir padės minimizuoti neigiamą poveikį gamtiniams ir 
kultūriniams ištekliams (tai ypač  svarbu vasaros sezono metu Palangos, Neringos 
ir Klaipėdos miestų paplūdimiams). Turizmo infrastruktūros plėtra turi būti 
kompleksinė ir vystoma kaip bendra sistema. Tai padės pagerinti šio regiono 
turizmo sektoriaus įvaizdį. 
 

3.Išvados 
1. Jūrinės metropolijos vystymuisi, prioritetų nustatymui teisinė sistema daro 

didelę įtaka. 
2. Pajūrio formavimuisi didelės įtakos turi urbanizacijos plėtra, galimas 

Klaipėdos–Palangos–Kretingos miestų sujungimas. 
3. Urbanizacijos plėtrą būtiną detaliau numatyti, taip išvengiant chaosinio 

proceso pasekmių. 
4. Konstatuojame, kad pajūrio regiono gausūs kultūros paveldo ir 
gamtos objektai, turizmo traukos centrai, galintys pasiūlyti įvairių 
paslaugų turistams, išskirtinis regiono klimatas sudaro puikias 
sąlygas turizmo sektoriaus vystymui. 
 
5. Rekreacinių regiono išteklių analizė leidžia teigti, kad  jie gali būti 
naudojami žymiai efektyviau pritraukiant gausesnius turistų srautus. 
Svarbiausi regiono turizmo plėtros prioritetai: atvykstamasis turizmas, vietinis 
turizmas ir tranzitinis turizmas. 
 
6. Sėkminga rekreacijos ir turizmo plėtra Klaipėdos regione galima: 

a. Užtikrinant regioninių maršrutų funkcionavimą 
b. Formuojant tematinius turistinius kelius 
c. Užtikrinant informacinės sistemos darbą 

7. Regiono rekreacijos ir turizmo sistema turi būti plėtojama 
integruojant ją į Lietuvos ir kaimyninių šalių turizmo sistemas. Tam būtinos 
visų administravimo lygių priemonės. Informacijos sklaidos ir išteklių tyrimo 
koordinavimui turi būti įsteigtas regioninis centras. 
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8. Jūrinės metropolijos vystymuisi, prioritetų nustatymui teisinė sistema daro 
didelę įtaka. 

9. Pajūrio formavimuisi didelės įtakos turi urbanizacijos plėtra, galimas 
Klaipėdos–Palangos–Kretingos miestų sujungimas. 

10. Urbanizacijos plėtrą būtiną detaliau numatyti, taip išvengiant chaosinio 
proceso pasekmių. 

 
Barjerai ir apribojimai 
POLITINIAI: Kaliningrado sritis – ES,.. 
ADMINISTRACINIAI: nepakankamas rekreacijos ir turizmo administravimo 
lygis apskrityse bei savivaldybėse,  
TEISINIAI: teisinis nihilizmas, teisinio reglamentavimo ir reguliavimo 
stygius,.. 
ORGANIZACINIAI: informacijos stygius, projektinis neparengtumas, 
infrastruktros stygius, veiksmų nenuoseklumas,.. 
GAMTINIAI: klimatinių veiksnių sezoniškumas, vertybių nykimas,.. 
KULTŪRINIAI: kultūrinė izoliacija, uždarumas, kultūros vertybių nykimas, 
lankymui neparengtumas,.. 
SOCIALINIAI: turistų saugumas, žemas pragyvenimo lygis, 
neprofesionalumas, primityvi konkurencijos baimė,... 
EKOLOGINIAI:  užterštumas, talpumo ribotumas, jautrumas,.. 
TERITORINIAI: funkciniai prioritetai, pasiekiamumas,.. 
INFRASTRUKTŪRINIAI: silpnas inžinerinis aprūpinimas, prasti keliai,.. 
Turizmo plėtros Pajūrio regione kryptys : 
1. Modernios jūrinio turizmo sistemos suformavimas. 
2. Sanatorinio turizmo atgaivinimas ir plėtra panaudojant vietinius 

gydomuosius išteklius (pajūrio klimatas, geoterminiai vandenys). 
3. Vasaros turistinio sezono prailginimas ir rekreacinių paslaugų įvairovės 

plėtra kitais metų laikais. 
 

4. Regiono patrauklumo ir prieinamumo  vietiniams bei užsienio turistams 
didinimas. 

5. Regiono kultūrinio savitumo  ir identiteto išsaugojimas ir stiprinimas. 
Rekreacijos ir turizmo prioritetai Klaipėdos regione 
• Rekreacija pajūrio gamtoje 
• Sanatorinė rekreacija 
• Jūrinis turizmas 
• Kultūrinis – pažintinis turizmas 
• Verslo turizmas 
• Rekreacinė žvejyba jūroje ir mariose 
• Konferencijų ir mokslinis turizmas 
• Ekologinis turizmas 

49



PAJŪRIO REGIONO TURIZMO SEKTORIAUS POTENCIALO 
PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRIEMONĖS 
1. Esminiai sustiprinti turizmo administravimą Klaipėdos apskrities 

viršininko administracijoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijoje. 

2. Kuo skubiau atlikti jūrinio turizmo ir turizmo Kuršių mariose 
infrastruktūros sukūrimo darbus. (Jūrinių jachtų uostų statyba, pramogų 
salos ties Giruliais statyba, mažųjų uostų mariose statyba, Jūrinių 
prieplaukų įrengimas ties Nida ir Juodkrante). 

3. Formuoti ir palaikyti  regioninius turizmo maršrutus apjungiančius 
Latvijos, Lietuvos, Kaliningrado srities ir Lenkijos turizmo teritorines 
sistemas. 

4. Užtikrinti kuo geresnę pajūrio regiono išteklių plėtotę ir apsaugą 
(Klaipėdos senamiestis, Neringa, Palangos kurortas, pajūrio kopų ruožas 
su paplūdimiais). Vykdyti pastovius pajūrio rekreacinių kraštovaizdžių 
būklės tyrimus ir kaitos prognozę (Jūrinio kraštovaizdžio mokslo 
institutas). 

5. Būtina plėtoti tokius turizmo produktus, kaip kultūrinį – pažintinį, 
dalykinį (konferencijų) turizmą, golfą, kaimo turizmą, oro turizmą, ir t.t. 

6. Šiuo metu rengiamuose regiono savivaldybių bendruosiuose planuose 
prioritetą teikti rekreacijos ir turizmo funkcijai. 

7. Įkurti turizmo ir rekreacijos mokslinių tyrimų centrą planuojamoje 
Klaipėdos universiteto Studijų, mokslo ir verslo integruoto centro (slėnio) 
struktūroje; 

8. Parengti kultūros paveldo vertybes lankymui, renovuoti dvarus ir parkus, 
formuoti naujus parkus; 

9. Suformuoti dviračių takų sistemą regione, pirmiausia įrengiant dviračių 
takus miestuose ir miesteliuose; 
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Abstract. The development of a new office building is a complex process. Decisions undertaken by 
architects at stages of planning, architectural programming and design, which are the beginning of an 
office building life cycle, influence the quality of built environment in the highest degree. If decisions 
have negative impact on the quality of work environment they will inevitably result in weak efficiency 
of office workers, poor performance of organisations and consequently failure of office building as a 
market product. 
The paper discusses performance categories of an office building which can provide substantial 
improvements of the quality of indoor environment. 

It also presents some of the concepts, tools, techniques and methods of office buildings’ quality 
researches, which incorporate holistic, multidisciplinary approach and are based on recent 
advancements of many disciplines of science like psychology and sociology. 

 
INTRODUCTION 
There are two major priorities in the design of modern office facilities: 

• provision of the highest quality of the built environment, 
• implementation of spatial and functional solutions that support and 

facilitate the changes in organisations and in the nature of office work. 
These two priorities result from the changes that have occurred in office work, and 
indirectly, from the processes of globalisation and continuous technological 
revolution, especially due to rapid advancement of information and communication 
technologies. 
The developed countries have entered the road of transformation, leading to a new 
type of work. This work takes advantage of the latest technological solutions, and 
its outcome, instead of products or goods, is knowledge. Employees are required to 
combine knowledge with creativity [Daniels K., 1998]. 
The results of analyses conducted at the turn of the 20th century on numerous office 
buildings indicate that the office facilities of the future should be characterised by 
[Davis G., Becker F., Duffy F., Sims W., 1985] [Fross K., 1998] [Duffy F., 1996] 
[Duffy F., Greenberg S., Myerson J., Powell K., Thomson T., Worthington J., 
1998]: 
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• maximal flexibility – space should enable easy adjustment to changing 
organisational and technical requirements of the users, and, at the same 
time, to the implementation of various functions to office facilities; 

• simplicity and universality – enabling fast and easy alteration of 
equipment and interior layout of office buildings; 

• rich and flexible infrastructure of installations; 
• high quality of the internal environment. 

 
The paper is focused on the last but not least of the above mentioned requirements 
– high quality of the internal environment of office buildings. 
 
THE QUALITY OF THE INTERNAL ENVIRONMENT AND THE 
EFFICIENCY OF OFFICE WORK 

The importance of the quality of the internal environment is a direct outcome of the 
fact that organisations employ highly specialised staff offering great skills but, in 
return, expecting a lot as far as working conditions are concerned. It happens more 
and more often that almost a half of the value of an organisation is its intellectual 
capital, plus the creativity, capability and experience of its employees. It is 
expected that in the nearest future investors will not pose questions about available 
square meters or the location of the office building, but about the quality of office 
space, requiring very high quality. 
The examples quoted below provide evidence why the quality of the internal space 
should be one of the most important issues in the process of designing office 
facilities. 
According to one source, in the total costs associated with office work, 3-4% are 
the costs of providing workspace, 4 % are maintenance costs, whereas the 
remaining 90-91 % are employment costs [Conway B., 2005]. 
According to another source, office facilities are ruled by the principle:”1:10:100”, 
which specifies that maintenance costs are approximately equal to one tenth of the 
costs of lease and investments, which, in turn, are equal to one tenth of the costs of 
employment [Baird G., Gray J., Isaacs N., Kernohan D., McIndoe G., 1996]. 
The examples quoted above clearly show that low quality of the internal 
environment, resulting from cost-effective approach to the standard of the building 
or from wrong design decisions, may lead to serious financial losses and lowered 
employee performance. 
 
THE QUALITY OF THE INTERNAL ENVIRONMENT – CATEGORIES OF 
PERFORMANCE 

Results of various analyses of the so called: “bad building syndrome” conducted at 
the turn of the 20th century on British office facilities specify that high quality of 
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the internal space may be achieved by maximal utilisation of the following factors 
[Wilson S., Hedge A., 1987]: 

• use of natural light in workspaces; 
• use of the heat from solar energy as an additional source of heat 

generation; 
• natural ventilation. 

The main emphasis is put on the possibility of modifying the parameters of the 
internal environment by its users. 
 
Accordingly, the process of architectural design of future office buildings should 
address the following issues: 

• proper compilation of natural light with artificial lighting systems; 
• appropriate parameters of the internal air; 
• noise level in the workspace; 
• fulfilment of the users’ behavioural needs. 

 
The orientation of the building has exerts an influence on the parameters of the 
internal air and lighting. Office buildings which take maximal advantage of natural 
ventilation and sunlight have, in the majority of cases, narrow 14-18 m structural 
span. Sustainable buildings provide excellent examples of this solution. In 
consideration of such form of the building the most advantageous orientation is 
towards the east-west, as it protects it from the most intensive solar radiation 
during the day, yet, at the same time, enables effective use of natural light in the 
rooms located at both sides of the structural span. 
The influence of the sunlight on the quality of the internal space at the western side 
of the building, in consideration of standard working time and increasing 
temperature during the day is considerably stronger. Thus, it is necessary to design 
additional elements reducing the access of sunrays on the western façade. 
The efficiency of the proposed orientation has been certified by Rosenauer’s 
studies, according to which almost 90 % of office buildings in the USA are 
oriented towards the east-west [Neufert E., 2000]. 
Despite this, however, there are also proponents of the north-south orientation. 
Joedicke claims that this orientation secures sufficient natural lighting of all rooms, 
upon one condition: the workrooms at the northern side should not have partitions 
dividing the internal space into the northern and southern parts [Joedicke J., 1962]. 
 
 

Artificial and natural lighting 

The access to natural light in as many rooms on a given floor as possible is 
determined by the arrangements assumed in the entire building. Architects can 
employ the following solutions: 
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• glass walls or shields, 
• atria, 
• skylights. 

However, one of the most powerful tools at the architect’s disposal, which exerts 
the biggest impact on the quality of workspace, is a conscious choice of the form of 
the building. 
 
The quality of lighting is one of the most important factors that influence work 
comfort and efficiency. A well designed lighting system should utilise both the 
daylight and artificial light, and should enable easy and effective control of the 
system by the users, to eliminate dazzle or glare at the workplace, especially that 
they really bother users of computer monitors. 
Artificial lighting systems should be designed in view of specific activities that are 
to take place in the workspace. The most common solution used in office space is 
the provision of individual lighting of the workplace, controlled by its user, and the 
lighting of the background, for example, in an indirect way. Such solution not only 
increases the satisfaction of the users, as they have a direct influence on the 
lighting conditions at given workplaces, but also reduces the costs of energy 
consumption. 
Until quite recently, a general standard solution was the installation of repetitive 
lighting frames integrated with a suspended ceiling, identical in all rooms of the 
office building. In most cases such system was automatically controlled and 
constituted the only source of light, hence, its flexibility was very limited, for 
example: switching on and off the light concerned the entire floor. Nowadays such 
frames are only used as background light and display a great variety of form, their 
arrangement in rooms or parts of the rooms is different to emphasise different 
functional zones and improve the aesthetic quality of the interiors. The main task 
of artificial lighting systems has been taken over by individual lamps at the 
workplace, specially selected in view of particular duties performed by the users. 
Properly controlled access of daylight to workspaces is a very important 
contributor to the quality of the office work environment. This quality is dependent 
on a number of factors: 

• size, shape and location of windows, 
• transparency of glazing, light reflection coefficient for internal elements, 

partitions and equipment, 
• use of devices limiting the access of sunlight, 
• use of devices reflecting light inside rooms, 
• green areas and buildings in the nearest surroundings. 

 
Thanks to light shelves and ceilings with high light reflection coefficient, the 
following effects may be achieved: 
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• even distribution of daylight, 
• better light deep inside the room, 
• elimination of dazzle when the sun is high, 
• utilisation of sunrays at wintertime. 

 
The devices reducing the radiation from the sun, as well as certain types of glass, 
provide effective protection against a negative impact of intense summer sunlight. 
Blacking out devices may be divided into immovable and movable. Immovable 
horizontal shields should be used on southern facades; whereas the vertical ones on 
eastern and western facades. Movable sun shields enable the adjustment of the 
blacking out parameters to the actual solar conditions. It is very important to 
emphasise the biggest efficiency of external shields, the second best are shutters 
between glazing layers, whereas the least effective are internal blinds, as they 
permeate solar radiation inside the building and do not prevent overheat [Edwards 
B., 1999]. 
 

Temperature, air humidity and air circulation 
The analyses of the efficiency of ventilation should not be limited to the quantity of 
air supplied to a given floor of the building. There are other important factors that 
should be considered, as they have a decisive influence on the direct supply of air 
to “the breathing level” of particular employees, and, thus, on the quality of the 
workplace: 

• the path followed by the air in working zones, from air supply inlets to 
intakes of installations disposing of the used air; 

• option of placing the inlets in the vicinity of workplaces; 
• flexibility and possibility of extending the ventilation system; 
• good distribution of potential obstacles to the circulation of air, for 

example partitions between workplaces, acoustic barriers. 
 
Nowadays the biggest standards are provided by buildings where: 

• air is supplied directly to employee activity zones, 
• employees have direct control over the quantity of supplied air in the 

vicinity of their respective workplaces, 
• multiple-zone systems are used (HVAC) [Hartkopf V., Loftness V., 

Drake P., Dubin F., Mill P., Ziga G., 1993], 
• air supply inlets may be easily added, removed or transferred in response 

to the changing arrangement of office space. 
The most popular example of such flexible solution is the distribution of air 
supplied to the space below a suspended floor, where the inlets are part of the 
floor tiles and their location may be easily altered. 
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It should be emphasised that the problem of thermal comfort is very complex, not 
only because of many components determining the final result, i.e. positive 
perception of the internal environment by the users of the internal space , but also 
because of the variety of their subjective requirements. 
 

Users’ behavioural needs 
High quality of the internal environment is directly connected with the fulfilment 
of the behavioural needs of its users. They include the need of privacy, which may 
be satisfied by virtual and acoustic isolation of the workplace. If the users’ needs 
are our priority, the highest quality is provided by a combo-separate office, a room 
with the door that can be shut, which, thanks to glazing still makes it possible to 
keep the eye contact with other employees. However, this solution, in 
consideration of modern requirements set for office work and the need of co-
operation, team work and group problem solving, is not universal. 
Therefore, in preparing the arrangement of office space, first and foremost, the 
nature of the activities that are to be performed in this internal environment should 
be considered. Only in view of these activities it is feasible to analyse the required 
and actual degree of privacy guaranteed by separated workplaces, lockable meeting 
rooms, incomplete partition walls or separate rooms. Vegetation inside and outside 
the building is also very important for the behavioural quality of the workplace and 
hence, designers should try to make use of it as much as possible. 
 
RECAPITULATION – THE ROLE OF QUALITY ANALYSES IN THE 
ASSURANCE OF HIGH QUALITY OF THE INTERNAL ENVIRONMENT 

Office work has undergone dramatic transformation in the last 20 years. The most 
essential changes involve [Duffy F. and others, 1998]: 

• rapid and continuous increase in the percentage of office work in global 
work market, 

• rising importance of work based on knowledge and specialisation, 
• dematerialization of office work, 
• flexibility of: working time, place and modes of work. 

The objective of designers of modern offices is not to unify office space but to 
create good conditions for the implementation of functional variety in view of the 
needs of modern office work processes. 
 
However, many office buildings that have recently been erected are inflexible, 
showing poor quality of the internal environment, because they are still the 
outcome of a traditional approach to the design and investment process, 
disregarding pre-design studies, quality analyses and programming. 
The quality of the internal environment should be understood as the capacity of the 
building to fulfil the needs of its users. The building may be deemed as of high-
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quality if it responds, as far as possible, to the requirements of its users. To identify 
the users’ needs quality analyses – quality assessments - are made. Quality 
assessment is an interdisciplinary process, engaging, beside architects, 
psychologists, sociologists, specialists of technical fields related to design and 
construction, and, last but not least, users. 
The most popular quality assessment methods used primarily, but not only, in 
office buildings, are [Niezabitowska E., Masły D., 2007]: 

• Post Occupancy Evaluation (POE), 
• Building Quality Assessment (BQA), 
• Serviceability Tools and Methods (STM), 
• The Real Estate Norm (REN), 
• Vacancy Risk Meter (VRM), 
• Building Performance Evaluation (BPE). 

Currently it is BPE [Preiser W. F. E., Vischer J. C., 2005] that offers the most 
complex, advanced and holistic approach to the improvement of the quality of the 
built environment. It merges the experience drawn from all other methods and bind 
them with a methodological frame. 
BPE is an example of an innovative attitude to planning, designing, constructing 
and using buildings. Its crucial feature is quality assessment and implementation of 
the results of such assessment during all 6 stages of the technical life cycle of the 
building: planning, programming, designing, constructing, using and recycling. 
In comparison with traditional approach to the process of design and investment, 
BPE offers several advantages: 

• acceptance of proved, reliable principles, layouts and guidelines; 
• preparation of better design solutions, based on architectural and 

functional programmes; 
• continuous quality improvement as far as office buildings are concerned; 
• construction of buildings that fulfil, as much as it is possible, the 

requirements and needs of their users, leading to improved psychological 
comfort, satisfaction and disposition of the users, their morale and 
efficiency, which translates directly into better economic results; 

• development and dissemination of the latest knowledge of the high-
quality of the built environment and direct contribution to the 
improvement of the quality of design services and the quality of the 
construction industry as a whole. 
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Santrauka. Globalizuojantys procesai, tokie kaip vadinamasis „pasaulio susitraukimas“, tarptautinės 
prekybos apribojimų mažėjimas, globalios kultūros tendencijų formavimasis, veikia visuomenes ir jų 
gyvenamąją aplinką. Šių procesų nulemti pokyčiai, pirmiausiai pastebimi istorinėje aplinkoje, ypač 
istoriniuose miestų centruose, gali sukelti paveldo apsaugos ir socialinių problemų. Šios problemos 
istoriniuose miestų centruose turėtų būti sprendžiamos itin atsargiai, siekiant išsaugoti šių teritorijų 
savitumą ir užtikrinti jų socioekonominį gyvybingumą. Straipsnyje, remiantis F. Trompenaars ir C. 
Hampden - Turner pasiūlytais kultūrinių skirtumų analizės metodais, išskiriamos trys istoriniuose 
miestų centruose pasireiškiančios dilemos ir pateikiami globalizacijos įtakos optimizavimo Kauno 
istoriniame centre siūlymai. 
 
 

Introduction 
 

Numerous definitions and explanations of the phenomenon of globalization 
exist. These definitions range form ideas that influence of globalizing factors is 
overrated [1], that phenomenon of globalization can be traced throughout the 
history of humankind [2] to the opinions that globalization is a synonym of spread 
and dominance of Western culture and economic influence. Nevertheless, scientists 
analyzing the phenomenon of globalization almost universally acknowledge its 
indeterminacy and ambiguity. Considering that, the article does not aim to present 
universal definition of this phenomenon. Instead of that, after the analysis of 
literature of numerous study areas, such as sociology, economics, and history, main 
features of this phenomenon are distinguished from technological, economical, 
social, political and cultural points of view: 

▪ Decrease of distances [3, 4]. 
▪ Diminished restrictions to international trade, activities of global, regional, 
and international enterprises, and increase in direct foreign investment [1, 
5]. 
▪ Increasing interdependence and polarization of individuals, societies, and 
nations [3, 5]. 
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▪ Diminishing influence and power of sovereign states [6]. 
▪ Tendencies of global culture [7]. 

Consequently, changes of built historic environment and proposals for its 
revitalization are discussed in the context of above distinguished features of 
globalization phenomena. Historic urban centers are the most peculiar parts of 
towns because of historic memory, unique interaction of natural and anthropogenic 
factors and have the biggest cultural value. That’s why such built environments are 
very sensitive to physical, visual and social changes which are caused by 
globalizing processes and are not always culturally contextual, aesthetically 
meaningful, and socially purposeful and cause numerous problems concerning 
preservation and development of these areas.  

The main aim of the article is to present proposals for commercial, cultural, 
and residential development in Kaunas historic center based on principle of 
dilemma reconciliation. In order to reach this aim, the principle of dilemma 
reconciliation proposed by F. Trompenaars and C. Hampden - Turner [8, 9, 10] and 
its analogues are presented and possibilities of application of this principle to 
historic built environment are discussed. Main dilemmas often understood as 
contradictions arising in historic urban centers as a consequence of globalizing 
factors are also distinguished and discussed in this article. 

 
 

1. Principle of dilemma reconciliation and its analogues 
 

Ongoing globalizing processes condition that people of different cultures and 
organizations, enterprises and other institutions established in different cultural 
contexts meet and have common deals much more often. Encounters of different 
cultures may cause not only exchange of experiences and ideas, but also 
misunderstandings and conflicts. F. Trompenaars and C. Hampden - Turner [10], 
after analyzing how people belonging to different cultures resolve dilemmas, have 
distinguished seven main dimensions reflecting cultural differences and have 
proposed a strategy for dealing with these differences in order to be successful in 
international trade negotiations. Distinguished dimensions are presented in a form 
of dilemmas and include: 

▪ Achievement vs. ascription (Do people have to prove themselves to receive 
status or it is attributed based on who a person is?). 
▪ Individualism vs. communitarianism (Is emphasis placed on personal 
responsibility and decision-making or community is placed before the 
individual?). 
▪ Internal vs. external (Do people believe that they control their environment 
or do they believe that environment shapes their destiny?). 
▪ Neutral vs. emotional (Do people display their emotions?). 
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▪ Specific vs. diffuse (Is responsibility specifically assigned or diffusely 
accepted?). 
▪ Sequential vs. synchronous (Do people do things one at a time or several 
thinks at once?). 
▪ Universalism vs. particularism (Do people focus more on formal rules than 
relationships or vice versa?) 
F. Trompenaars and C. Hampden - Turner [10, 11] emphasize the need of a 

new paradigm. They call for combining approaches of different cultures in order to 
achieve a win - win situation for all parties. Such strategy is referred as dilemma 
reconciliation. F. Trompenaars and C. Hampden - Turner [10] present a six steps 
action plan towards innovation through dilemma reconciliation. The action plan 
includes: eliciting the dilemma, charting and stretching it, finding epithets, 
reconciling the dilemma, and implementing the new action plan. As F. 
Trompenaars [8] has noted, distinguished dimensions and reconciliation strategy 
can be applied not only to cultures and used not only in business management. 
According to him, it can also be applied to nations, cities, families etc. 
Consequently premise can be made that such strategy can be also adapted for 
solving dilemmas of urban planning. 

The ideas to integrate opposites and to distinguish key features of cultures in 
fact are not new. For example G. Hofstede [12] has distinguished different features 
of cultures and proposed indexes for their description. G. Ashworth [13] has 
proposed the idea of management of cultural heritage conflicts. Such concepts as 
sustainable development or heritage industry also call for reconciling such 
dilemmas as economic development vs. environmental protection, culture vs. 
commerce, preservation vs. present use etc. 
 
 

2. Dilemmas posed by globalization in historic urban centers 
 

Globalization raises challenges not only in a field of reconciliation of cultural 
differences, which have formed throughout the history and were shaped by 
different geographical and geopolitical situation. Dilemmas engendered by the 
interaction of global and local factors must be solved much more often. For 
example, according to V. Merk, some values, norms, attitudes, behaviors, means of 
communication etc. can be referred as global [14]. Meanwhile globalization is seen 
as predominant tendency of development of societies, the need to reconcile local 
cultures and emerging global cultural tendencies is obvious. Dilemmas engendered 
by the interaction of local and global factors are reflected in societies and in their 
living environment. Built historic environment is the most sensitive to any changes 
caused by cultural, social, economic and other globalizing factors. Considering 
that, built historic environment was chosen for analysis of urban planning 
dilemmas posed by globalization and possibilities of their reconciliation. Striving 
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towards that, flowing recommendations by F. Trompenaars and C. Hampden - 
Turner [10], main dilemmas associated with globalization arising in urbanized 
territories and reflected in historic urban centers are elicited and described.  

▪ The most clearly visible dilemma in historic urban centers is local identity 
vs. global tendencies of architecture and urbanism. This dilemma is also related 
with other ones, engendered by globalizing processes and general tendencies of 
cultural, economic, social development, such as local culture vs. global culture, 
historic preservation vs. new construction, historic architecture vs. contemporary 
architecture. Dilemma local identity vs. global tendencies of architecture and 
urbanism is engendered by emergence of contemporary architecture in historic 
environment, which can be caused by activities of big international or global 
enterprises, process of gentrification and development of new residential blocks. 
New constructions in historic districts or in their vicinity are usually attracted by 
prestige of these areas. Emergence of contemporary architecture in historic urban 
centers can accentuate their distinctiveness or can diminish it. With reference to F. 
Trompenaars and C. Hampden - Turner [10, 11, 14], local identity can be described 
as particular and communitarian and global tendencies of architecture and 
urbanism can be associated with universalism and individualism (fig 1). 

▪ The second dilemma social diversity and coherence vs. social segregation 
and polarization is also mainly engendered by globalizing processes. Increasing 
mobility of some social segments and localization of others, possibilities to 
exchange information rapidly and to work from home, formation of non-territorial 
communities induce processes of gentrification, suburbanization and consequent 
social segregation. Consequences of these processes, such as increase of real estate 
prices in historic centers caused by gentrification and decline of historic 
environment caused by suburbanization, threaten social diversity and coherence in 
historic urban centers. This dilemma can be also associated with dilemmas 
gentrification vs. suburbanization and localization vs. mobility. With reference to 
F. Trompenaars and C. Hampden - Turner [10, 11, 14], social diversity and 
coherence of historic centers can be described as diffuse and communitarian, 
whereas social segregation and polarization can be described as specific and 
associated with dimension of individualism. 

▪ Dilemma multifunctional accessible spaces vs. monofunctional 
discriminating spaces arising in historic urban centers can be also associated with 
globalization. This dilemma can be linked with such often encountered dilemmas 
as culture vs. commerce, public vs. private, local small businesses vs. big 
international, global businesses.  
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Processes of social segregation and polarization also diminish possibilities of 
everyday communication and exchange of ideas. In a context of these processes 
public accessible multifunctional spaces reflecting local identity are replaced with 
monofunctional discriminating commercial spaces. With reference to F. 
Trompenaars and C. Hampden - Turner [10, 11, 14], multifunctional accessible 
spaces can be described as diffuse and associated with dimensions of particularism 
and communitarianism, meanwhile monofunctional discriminating spaces can be 
described as specific and associated with dimensions of universalism and 
individualism. 
 
 
 

3. Proposals for reconciliation of commercial, cultural, and residential 
functions in Kaunas historic center  

 
The main dilemmas arising in Kaunas historic center because of the 

globalizing processes are historic architecture vs. contemporary architecture, social 

 

 

Fig 1. Universalism of contemporary architecture. A, B – Paris, C – Genoa, D – Kaunas 
(photographs by I. Gražulevičiūtė - Vileniškė) 

A B 

C D 
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diversity and coherence vs. social segregation and polarization, public 
multifunctional accessible spaces vs. monofunctional commercial discriminating 
spaces. All the mentioned dilemmas can be, but mostly are not, solved by the 
principle of their reconciliation. That’s why, according to the theory of F. 
Trompenaars and C. Hampden - Turner [10, 11, 14], historical built environment of 
Kaunas center tends to be more universal and individual and social environment – 
more specific and individual. These tendencies of historic environment changes 
cause the loss of social viability, economic wellbeing, identity and peculiarity of 
Kaunas center. In order to make the historic environment more particular, 
communitarian, and diffuse and reconcile the above mentioned main dilemmas a 
theoretical model of complex of multifunctional closed and open architectural-
urban spaces is proposed. This model integrates sustainable development of 
commercial, cultural and residential functions in Kaunas center. 

The proposed model inherits balance of utilitarian and spiritual use of the 
environment and balance of closeness and openness of spaces (reconciliation of 
dilemmas: private vs. public, individual vs. communitarian, commerce vs. culture 
and etc.). This urban structure is partially extroversive, non-concentrated and 
organic and is sensitively integrated into historical urban pattern of town center. It 
is contextual, adaptive, democratic and ensures social viability of the center. The 
objects of the complex (closed spaces-centers and open spaces) are linked by 
functional, compositional, visual and semantic links. Clear hierarchy of landmarks 
and conceptual and identifiable architectural solutions are characteristic to the 
complex (reconciliation of dilemmas: contextual vs. global, universal vs. 
particular, coherence vs. segregation and etc.). There are established underlying 
functions of the multifunctional spaces of the complex: representative spaces (open 
spaces: squares, lengthy squares, pedestrian streets), spaces educating spiritually 
(open and closed spaces for arts, learning, confessional activities), public 
recreational open spaces, open and closed spaces for shopping and leisure and 
other spaces which do not belong to the complex, but help to form the system. 
Residential areas form the background for the framework of commercial and 
leisure spaces which are the most active part of the complex from social, 
economical, cultural and environmental points of view (fig 2). 
Historic Kaunas center consists of the territory of Old town (developed from XII 
c.) and New town (developed from 1847). The main compositional and functional 
axis of the present framework of commerce and leisure spaces are Laisvės avenue 
and Vilnius Street around which main town squares, theaters, art galleries, 
scholastic institutions, shops, cafes are located. The new structure of commerce 
and leisure spaces is proposed in experimental project [15] respecting and 
emphasizing valuable elements of the present structure of spaces (fig 2). 
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▪ The main representative spaces are Nepriklausomybės square, Vienybės 

square, Steigiamojo Seimo square, square of Town Hall, Laisvės avenue and 
Vilnius Street which are not connected properly now (the connection between them 
could be a new space encompassing Steigimojo Seimo square and Kaunas 
Presidential palace). Vilnius Street is not as attractive as Laisvės avenue and 
because of that new commercial and leisure functions are proposed for it. The 

Fig 2. Proposals for reconciliation of commercial, cultural, and residential functions 
in Kaunas historic center: A – general model with reference to A. Gabrys [15], B - 

proposed structure of commercial and leisure spaces in Kaunas city center [15] 

1 2 

3 
4 5 

6
7 1 – Representative space 

2 – Spaces for shopping 
and leisure 
3 – Public recreational 
spaces 
4 – Spaces for arts 
5 – Spaces for learning 
6 – Spaces for confessional 
activities 
7 – Residential areas 
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architectural expression and functional characteristics of the main squares have to 
be improved emphasizing them as the main centers of social attraction in the 
proposed system. The symbols of Kaunas town which are meaningful semantically 
and form image of the city are regarded: Kaunas City Hall, Kaunas Castle, 
Čiurlionis Museum, St. Michael the Archangel (garrison) Church, Christ’s 
Resurrection Church which is connected with the territory visually. Buildings 
having cultural value should be restored and new buildings have to be contextual 
and distinctive emphasizing peculiarity and importance of cultural heritage. 

▪ Spaces for confessional activities, for learning and arts are well developed, 
but they could be more open to society and play more important role gathering 
communities as well as make a better territorial and spatial balance with 
commercial spaces. That’s why a new city accent – the center of conference and art 
as a cultural counterweight for commercial and entertainment center ‘Akropolis’ is 
proposed between Karaliaus Mindaugo, A. Mickevičiaus ir S. Daukanto streets (fig 
3). 

▪ The main public recreational open spaces are Nemunas island park, 
Santakos park and Nemunas embankment which connects them. These spaces have 
to be arranged properly, well equipped and integrated into common system of 
spaces by pedestrian and water tourism connections. Questions of small 
architecture, elements of visual information and outdoor advertising, lightning, 
greenery, covers have to be coordinated in separate recreational and other (such as 
pedestrian streets, squares) spaces. 

▪ The main open and closed spaces for shopping and leisure are concentrated 
in Laisvės avenue which is a pedestrian street and commercial and entertainment 
center Akropolis. Variety of services has to be enriched in Vilnius Street and 
leisure and commercial functions of Laisvės avenue have to be improved because 
of the disbalancing influence of Akropolis as a shopping center. 

The residential function also has to be consolidated in Kaunas historical center 
by creating new contextual and distinctive multifunctional residential-commercial-
public architectural objects and renovating obsolete residential houses. 
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Fig 3. Proposed conference and art center as a cultural counterweight  
for commercial and entertainment center ‘Akropolis’ [15] 

 
Conclusions 

 
1. Globalizing processes strongly influence historic urban centers. In order to find 
the best solutions for protection and development of these sensitive territories, such 
influences must be identified and analyzed. Methods for analyzing cultural 
differences proposed by F. Trompenaars and C. Hampden - Turner can be adapted 
for this purpose. Using these methods three main dilemmas arising in historic 
urban centers as a consequence of globalization can be distinguished: 

▪ Dilemma local identity vs. global tendencies of architecture and urbanism is 
mainly engendered by activities of big multinational enterprises, processes of 
gentrification and development of residential blocks. 

▪ Dilemma social diversity and coherence vs. social segregation and 
polarization is mainly engendered by increasing mobility of some social segments 
and localization of others and consequent processes of gentrification, 
suburbanization and social segregation. 

▪ Dilemma multifunctional accessible spaces vs. monofunctional 
discriminating spaces is also induced by processes of tourism development, 
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expansion of big international, global businesses, social changes and consequent 
changes of real estate prices. 

 
2. Kaunas historic center encounters all the mentioned dilemmas caused by 
globalization and the changing historic environment becomes more universal than 
particular, more specific than diffuse and more individual than communitarian. 
Loss of social viability, economic wellbeing, place identity and peculiarity is 
obvious in Kaunas historic center. In order to solve these problems a theoretical 
model of complex of multifunctional closed and open architectural-urban spaces is 
proposed. The model assures reconciliation of utilitarian and cultural spiritual use 
of the environment in Kaunas center by establishing framework of opened and 
closed spaces with underlying representative, shopping and leisure, recreational 
and spiritually educating functions (which are linked by functional, compositional, 
visual and semantic relations) and proposing to develop residential spaces as the 
background to the framework. According the model new architectural urban 
formations should be more extroversive, contextual, distinctive and meaningful 
semantically as well as emphasizing values of historical environment. 
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Some Actualities of Urban Modeling (Kaunas Case) 
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Abstract. City as an organism is functionaning and developing according to some objective regularities 
or laws. The task of urban planning and modeling is to follow these regularities and use them for 
cretation of complex urban system. The article analyzes some recent cases of Kaunas development from 
the perspective of the above mentioned idea. 
 

Įvadas 
Miestas, kaip kultūrinis ir erdvinis fenomenas atsirado kartu su pirmosiomis 

civilizacijomis. Pabrėžtina tai, kad keičiantis politinėms santvarkoms, 
ideologijoms, ekonominiams santykiams, gyventojų sudėčiai, miestas kaip 
specifinė organizuotos erdvės forma pasikeisdavo ir prisitaikydavo prie naujų 
sąlygų, akumuliuodamas savyje naujus, dažnai iš esmės skirtingus turinius ir juos 
atspindėdamas. Kalbant apie miestą kaip fenomeną, galima teigti, kad jis istorijos 
bėgyje prisitaikydavo ir prie skirtingų gamtinių-geografinių sąlygų. Tokiu būdu 
miestas demonstruoja saviorganizuojančios ir prisitaikančios sistemos arba 
organizmo savybes. Kaip kultūrinių artefaktų didžiausios koncentracijos vietą 
miestas gali būti laikomas ir išorine kolektyvinės sąmonės forma [1], kas taip pat 
pagrindžia miesto – organizmo analogijos galimybę. Požiūris į miestą kaip į 
saviorganizuojančią sistemą, kurią sudaro gyventojai, erdvės ir tose erdvėse 
vykstantys kultūriniai procesai bei jas užpildantys kultūriniai artefaktai, padeda 
tiksliau apibrėžti ir urbanisto arba miesto planuotojo veiklą: urbanistinio planavimo 
esmę sudaro ne „laisva“ kūryba, bet sudarymas sąlygų miesto-organizmo dalių 
pozityviai sąveikai. Kitaip tariant teigtina, kad miesto kaip organizmo vystimąsi, 
funkcionavimą, prisitaikymą prie pokyčių lemia tam tikri objektyvūs dėsniai ar 
dėsningumai, kuriuos pažinti ir kuriais vadovautis turi ir urbanistas planuotojas. 

Teoriniai klausimai 
Pirmas klausimas: ar minėti miesto funkcionavimą lemiantys dėsningumai yra 

mokslui žinomi ir aprašomi? Atsakymas – taip. Atsižvelgiant į miesto kaip 
kultūrinio fenomeno kompleksiškumą minėtų dėsningumų aprašymo reikia ieškoti 
ne tik urbanistikos teorijoje, bet gretimose mokslo srityse. Keletas pavyzdžių: 
• Christopher Alexander paternų kalba [ 2 ], nurodanti tam tikras optimalias 
urbanistinės sąveikos schemas ar modelius taikytinus esant vienai ar kitai 
probleminiai situacijai; 
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• Chrystaller centrinių vietų teorija [ 3 ], kuri, nors buvo sukurta modeliuojant 
miestų išsidėstymą, tačiau gali būti taikoma ir miesto vidaus struktūros 
modeliavimui; 
• linijiniai, klusteriniai ir hierarchiniai [ 4 ], su konkrečiu kontekstu (pvz.: vieno ar 
kito kuriai nors veiklai svarbaus resurso pasklidimu teritorijoje) susieti geografų 
naudojami teritorijos įsavinimo modeliai, kurie taip pat tinka ir miesto vidaus 
struktūros modeliavimui; 
• remiantis empiriniais tyrimais nustatyti miesto erdviniai modeliai, susieti su 
vienu ar kitu gyvenimo būdo ar ekonominių-gamybinių santykių pasikeitimu, 
konkrečiomis erdvinėmis savybėmis ir pateikiantys tam tikrus kiekvieno miesto 
raidos variantus, kurių vystimasis gali priklausyti nuo kritinės urbanistinių 
sprendimų masės: koncentrinis, linijinis, sektorinis [ 4 ], dispersiškas [4 ], „ribos 
miestas“ [ 5 ], periferinis miestas [ 6 ]; 
• urbanistinis teritorijos potencialas, suprantamas kaip optimali vienų ar kitų vietos 
sąlygų išnaudojimo galimybė; 
• Bryan Lawson erdvių kalbos [ 7 ] teorija; 
• miestovaizdžio morfostruktūros katalizuojantis arba negatyvus poveikis vienai 
arba kitai veiklai. Pvz.: JAV urbanistikoje naudojami komercinių koridorių, 
mažmeninės prekybos rajonų, pakrantės (waterfront) ir kiti modeliai [4], 
nurodantys specifinį morfostruktūros tipą ir efektyviai pakeičiantys ar bent 
papildantys Lietuvoje vis dar gajų funkcinių zonų modelį, kuris nėra visai tinkamas 
postmoderniam multifunkciniam, į mozaiką panašiam miestui; 
• ir daugelis kitų teorijų bei modelių. 

Antras klausimas: kas nutiks, jeigu architektas ar urbanistas, nepaisys arba 
neatsižvelgs į minėtus dėsningumus? Ar miestas kaip organizmas nustos 
funkcionavęs? Atsakymas – ne, tačiau teigtina, kad minėtų dėsningumų nepaisymo 
atveju, bus sumažintas miesto kompleksiškumo laipsnis, sumenkintas jo kaip 
organizmo efektyvumas. Galima sakyti, kad urbanistas gali rinktis: mėginti 
nukreipti upę nauja vaga ar pasinaudoti jau esama. Pirmuoju atveju, sakykim upės 
vagą kreipiant prie pastatyto uosto, iki tam tikros ribos, ji pasiduos sprendimui 
(pvz.: kol nenorima jos priversti nepaisyti žemės traukos jėgos), tačiau atsiranda 
visa eilė papildomai problemų ir prarandama buvusių galimybių, pvz.: buvusios 
pakrantės atraktyvumas. Antru atveju, uostą statant prie upės, tas pats rezultatas 
pasiekiamas žymiai mažesnėmis sąnaudomis ir nesukuriamos prielaidos sunkiai 
prognozuojamiems, gausiems pasikeitimams urbanistinėje struktūroje. 

Remiantis aptarta pozicija, toliau straipsnyje analizuojama keletas Kauno 
miesto senesnių ir ne tokių senų, planuotojų sprendimais realizuotų ar kaip 
savotiška tradicija besiklostančių urbanistinių sprendimų, siekiant preliminariai 
įvertinti jų efektyvumą anksčiau minėtų miesto funkcionavimo dėsningumų 
požiūriu. Atliekant analizę vertinama: 
• atsižvelgimas arba ignoravimas urbanistinio teritorijos potencialo; 
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• atsižvelgimas į galimą pozityvią ar negatyvią sąveika esminių miesto struktūros 
elementų (pvz.: centrinių vietų); 
• tinkamų arba netinkamų urbanistinių modelių naudojimas; 
• realios kultūrinės, ekonominės ar kitokios situacijos pripažinimas arba 
ignoravimas; 
• urbanistinės paradigmos principų laikymasis ir kt. 
 
Penki Kauno miesto pavyzdžiai 
Kauno miesto bendrasis planas. Vertinant kaip nagrinėjami miesto dalių ir 
elementų sąveikos dėsningumai atspindėti ar įvertinti šiame dokumente, galima 
teigti: 
• Bendrajame plane, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų bendrųjų planų, 
nepakankamai įvertintas miesto augimo poreikis: miesto branduolį, suformuotą 
istorinės ir sovietmečiu apstatytos dalies, supa numatomos gyvenamosios statybos 
žiedas, kuris tėra ir greičiausiai tebus įsisavinamas pagal paskirtį pavienėmis 
gyvenamosios statybos salomis. Būtina gyvenamųjų teritorijų infrastruktūra tokiu 
atveju nekuriama kadangi tai daryti nedidelėms gyvenamųjų namų grupėms 
netikslinga ekonomiškai. 
• Nors ir nenaudojant JAV urbanistų termino „komercinis koridorius“, didžioji 
dalis pagrindinių miesto gatvių ir netgi aplinkkelių, rodomi kaip savotiški 
komerciniai koridoriai, tačiau nenurodomi reikalavimai jų morfostruktūrai; nėra 
hierarchinės diferenciacijos; pervertinamas komercinių koridorių kiekio poreikis; 
neatsižvelgiama į „transit oriented development“ [ 4 ] modelio realų veikimą 
miesto pakraščiuose ir kt. Sukuriama situacija, kai prie regioninės reikšmės 
komercinio koridoriaus potencialą turinčio Savanorių prospekto formuojasi 
morfostruktūra būdinga vietinės arba kaimynystės reikšmės komerciniam 
koridoriui ar centrui, taip mažinant potencialias prospekto galimybes. Kituose 
miesto rajonuose, toks pernelyg daug „išvystytas“ komercinių koridorių tinklas, 
panašiai kaip ir gyvenamosios statybos atveju, išskaido teritorijos potencialą, 
neskatindamas kritinio funkcijų kiekio susikaupimo. 
• Miesto bendrajame plane dominuoja monofunkcinis zonavimas. Jis be abejo 
neišvengiamas tam tikrose miesto dalyse, tačiau neatitinka postmodernaus miesto 
sampratos. 
• Multifunkcinis zonavimas miesto centrinėse dalyse ar greta jau minėtų 
komercinių koridorių, praktiškai nereguliuoja morfostruktūros formavimosi 
(išskyrus atvejus, kai teritorija tampa kultūros paveldo vertybe), savieigai palikus 
jos formavimąsi, prarandant optimalios morfostruktūros vienai ar kitai funkcijai 
formavimo galimybes ir tokiu būdu menkinant atitinkamų funkcijų atėjimo į 
teritoriją tikimybę. 
• Ignoruojamas pasaulio urbanistų pripažįstamas poreikis formuotis 
kaimynystėms: pakankamai įvairovės turintiems, apie savo centrą besitelkiantiems 
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neformaliems teritoriniams vienetams. Kelias tam užkertamas tiek monofunkciniu 
zonavimu, tiek netinkamai suformuotais komerciniai koridoriais. 
Nemuno krantas ir Freda. Šiuo atveju kalbama apie dvi miesto centro, kurį sudaro 
Senamiestis ir Naujamiestis, plėtros vizijas (1 ir 2 pav.): „Naująjį Krantą“ 
Vilijampolėje, dešiniajame Neries krante priešais senamiestį ir kairiajame Nemuno 
krante Aleksote, priešais Naujamiestį. Priimant abi vizijas kaip urbanistiniu 
požiūriu pakankamai pagrįstas, reikia pripažinti, kad abiem atvejais nevienodai 
respektuotas nerašytas principas, pripažįstamas praktiškai visose mokslo srityse. Jis 
teigia: turint dvi, vienodai pagrįstas ar tas pačias problemas išsprendžiančias 
mokslines ar urbanistines koncepcijas, kaip teisinga priimama ta, kuri be 
tiesioginio problemos sprendimo pateikia ir kuo platesnius papildomų, gretutinių 
klausimų sprendimus ar paaiškinimus. Urbanistikos atveju, tai reiktų apibrėžti kaip 
papildomą pagerinimą urbanistinių sąlygų gretimose teritorijose. Tokiu būdu, 
„Naujojo Kranto“ vizija, be centro plėtros, prisidėtų ir prie senamiesčio 
atgaivinimo, sukurdama tranzitinę trauką tarp Naujamiesčio ir naujojo centro, bei 
prie Vilijmapolės transformacijų katalizavimo. Centro plėtra į Aleksoto pusę, 
Nemuno slėnio šlaitų izoliuotoje nuo likusios kairiojo Nemuno kranto teritorijos, 
neprisidėtų nei prie senamiesčio atgaivinimo nei prie didesnių teritorijų 
transformacijų skatinimo. 
 

 
1 pav. Naujas Krantas 

 
2 pav. Freda 

 

Prekybos ir pramogų centras ‚Akropolis‘. Centras pastatytas Naujamiestyje, 
buvusioje pramoninėje teritorijoje. Akropoliui pasirinktas „miesto mieste“ 
urbanistinis-architektūrinis įvaizdis, kuris, panaudojant senus statinius, gana 
sėkmingai realizuotas. Kalbant apie urbanistinį kontekstą, visgi būtina nurodyti 
keletą diskutuotinų aspektų. Prekybos ir pramogų ėjimas į miesto centrą, kaip 
aukščiausio rango centrinę miesto vietą yra neišvengiamas ir natūralus procesas, 
tačiau, kad nauji objektai ir funkcijos taptų jau egzistuojančios centrinės vietos 
dalimi, būtina jas įjungti taip, kad būtų realizuotas „papildomos naudos principas“ 
– t.y. kad greta atsidūrę objektai ne konkuruotų o katalizuotų vienas kito augimą. 
Akropolio atveju šis principas pažeidžiamas: 
• Nesant visuomeninėmis erdvėmis suformuoto ryšio su pagrindine aukščiausio 
rango Kauno centrinės vietos kompozicine ašimi – Laisvės alėja, prekybos ir 
pramogų centras veikia kaip savotiškas minėtos ašies konkurentas, o ne partneris. 
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• Pasirinkta uždara prekybos centro struktūra ir pakankamai didelė jo vidaus 
paslaugų kritinė masė, daro Akropolį savotiška „juodąja skyle“, bent jau šiuo metu 
ne katalizuojančia, o siurbiančia komercinius objektus į savo vidų. 
• Pasirinkus uždarą struktūrą neišnaudojamas upės pakrantės potencialas, kas savo 
ruožtu galėjo prisidėti prie su Laisvės alėja pozityviai sąveikaujančio traukos 
centro atsiradimo. Tuo pačiu reikia pabrėžti, kad pakrantės kaip specialaus 
miestovaizdžio morfotipo nebuvimas Kaune, yra įsisenėjusi miesto urbanistinė 
problema. 
• Netinkamos, Naujamiesčiui nebūdingos urbanistinės morfostruktūros 
pasirinkimas: vietoj atviros, natūraliai į gretimus kvartalus įsijungiančios 
struktūros, kuri užsienyje taikoma ir dideliems prekybos centrams [ 8 ], pasirinkta 
jau minėta uždara struktūra, neskatinanti katalizuojančio poveikio aplinkai.  
Prekybos ir pramogų centras ‚Mega‘. Objektas pastatytas prie šiaurinio Kauno 
aplinkkelio, praktiškai už faktinės vientiso miesto ribos. Centras statytojų 
suvokiamas kaip aukščiausio rango miesto centrinė vieta, ką liudija siūlymai greta 
jau esančio centro statyti Kauno areną, viešbutį  ir ofisų pastatą. Gal būt tam 
tikrose situacijose tam tikrų miesto reikšmės objektų atsiradimas praktiškai už 
miesto ribos yra galimas, tačiau aptariamu atveju tai liudija keletą negatyvių 
dalykų: 
• Jau minėtas objekto teritorijos suvokimas kaip potencialios aukščiausio rango 
centrinės miesto vietos, neieškant jos specializacijos, derančios su gretimo 
konteksto potencialu (pvz.: su didelėmis atviromis užmiesčio erdvėmis, nuo kurių 
tiek funkciškai tiek architektūriškai atsitveriama kaip ir „Akropolis“ uždarame 
statinyje) sukuria ne bendradarbiavimo su miesto urbanistinio audinio karkasu, bet 
konkurencijos situaciją. 
• Siekis plėsti šios vietos funkcijas, primeta Kaunui periferinio miesto modelį [4], 
t.y. tik funkciniais ryšiais tarp darbo, gyvenamųjų ir paslaugų gavimo vietų susietą, 
kompoziciškai dispersišką, autonomišką žiedą, supantį teritoriškai ir kompozičiškai 
sąlyginai vientisą miesto branduolį. Tiek dėl miesto dydžio, tiek dėl viso miesto 
teritorijos kompozicinio ir funkcinio nepakankamo integruotumo (ką pavyzdžiui 
rodo ir kai kurių miesto dalių nebuvimas bendrame mentaliniame miesto 
žemėlapyje [ 9 ]), toks modelis Kaunui nėra priimtinas iš esmės. 
Prekybos centras ‚Molas‘. Objektas pastatytas buvusio miesto stadiono vietoje, 
daugiabučių gyvenamųjų namų apsuptyje, greta vienos iš svarbiausių miesto 
transporto arterijų – Baršausko gatvės. Objektas pagal jo siūlomų paslaugų 
specifikaciją, pretendavo į žemesnio rango centrinę vietą. Tiek visuomeninio 
objekto sunaikinimas, tiek padėtis sunkiai suvokimu fiksuojamoje vietoje greta 
transporto arterijos (kiek toliau nuo šeštojo forto transporto žiedo, kuris yra svarbus 
miesto mentalinio žemėlapio mazgas) prisidėjo prie to, kad prekybos centras buvo 
vartotojų savotiškai atmestas. Tačiau naujausi miesto urbanistų ir architektų planai, 
liudija tikėtiną pakankamai sėkmingą funkcionuojančios centrinės vietos 
suformavimo galimybę: 
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• Didinama teritorijos funkcinė įvairovė: greta numatoma statyti „Kaustos“ ir 
KTU administracinius pastatus; įrengti keletą bendramiestinių sporto kompleksų; 
susieti formuojamą kompleksą su busima žalia rekreacine teritorija buvusiame 
Kauno tvirtovės redute. 
• Planuojant gyvenamąjį kvartalą tarp „Molo“ ir reduto, didinama greta esančios 
gyvenamosios teritorijos įvairovė. 
• Teritorijoje sukoncentruojant įvairius objektus, tikėtina, kad ji geriau įprasmins 
ir atgaivins pėsčiųjų jungtį iš Naujamiesčio per Ąžuolyną į Panemunės šilą, tokiu 
būdu formuojant bendramiestinį transporto ir pėsčiųjų srautų susikirtimo mazgą. 
Visumoje ‚Molo‘ atvejis rodo, kad iš pirmo žvilgsnio ir ne visai tinkamas 
sprendimas, atsižvelgiant į urbanistinio audinio funkcionavimo dėsningumus, gali 
būti padarytas pakankamai funkcionaliu. 
 
Išvados 
Aptarti negausūs tačiau simptomatiški Kauno miesto pavyzdžiai, leidžia 
preliminariai teigti, kad: 
1.  Šių dienų urbanistiniai sprendimai dažnai nepaiso objektyvių miesto vystimosi 
dėsningumų ir yra urbanistiniu požiūriu dalina atsitiktiniai – formuojantys vieną ar 
kitą kompleksą kaip „daiktą savyje“. 
2.  Negana to, objektyvių dėsningumų nepaisymas atveda prie urbanistinių 
prieštaravimų tarp esamų ir formuojamų esminių miesto kūno mazgų. 
3. Vienas iš galimų susidariusios situacijos sprendimo kelių – urbanistinio 
reglamentavimo keitimas, įvertinant esminius miesto vystimosi ir funkcionavimo 
dėsningumams aspektus, pvz.: reguliuojant daugiau morfostruktūros parametrų, 
kur tai svarbu specifiniam teritorijos potencialo panaudojimui; diferencijuojant 
formuojamus komercinius koridorius; ribojant vienų ar kitų destruktyvių miesto 
plėtros modelių savaiminio atsiradimo galimybę ir kt. 
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KELIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO VERTINIMO 
POREIKIAI IR GALIMYBĖS 

 
Road Landscape Valuation Needs and Possibilities 

 
I. Matijošaitienė 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 

Abstract. Road landscape valuation is a complex process, where the landscape should be 
described, analyzed it’s relations with a road and evaluated. Roadscape assessment report is required for 
major projects and the most of significant projects. In other cases roadscape assessment project is 
optional. A full roadscape assessment report compounds ecological, economic, social and visual 
aesthetic valuations. 

Road landscape ecological valuation includes such subjects as effect valuation on human health, 
on ecosystems and bio-community, and on site’s geomorphology. Automobiles’ exhaust gas effect on 
human health can be valuated in term of money considering the type of a road, in which landscape is 
built and what is the quantity of exhaust gas. Effects on ecosystems and bio-community can be valuated 
by monitoring their habitats. Effect valuation on geomorphologic forms can be fulfilled by observation 
of their changes.  

Road building can be economically gainful in some landscape, and profitless in another one. 
Economic road landscape valuation is based on cost-benefit comparison, also it can be valuated as a 
product, as well as landscape valuation can be linked with lost territory or forest utility count. 

Social road landscape valuation is linked with it’s interpretation and worth for humans. There are 
some methods of road landscape social valuation presented in the article: surveys, focus groups, 
interviews. All these social valuation methods should be based on a number of questions or tasks. 

Visual effect valuation on roadscape is directly reliant on road’s type and category. In general 
case visual aesthetic roadscape valuation combines two value directions: a view from a road and a view 
to the road. Visual aesthetic road landscape valuation methods could be divided into four groups: 
structural analysis methods, the overall effect analysis methods, complex methods, special research 
methods. 
  

Įvadas 
 Terminas „kelių kraštovaizdis“ nėra apibrėžtas Lietuvos teisės aktuose ar 
žodynuose. Užsienio literatūroje dažnai naudojamas terminas „road landscape“. 
Įvairių mokslininkų [1-6] jis traktuojamas kaip vaizdas, atsiveriantis žiūrint iš 
kelio, kaip kelias su jį supančia regimąja aplinka (medžiais, statiniais, kalnais, 
ežerais ar upėmis).  
 XX amžiaus antrojoje pusėje, besiplėtojant kraštotvarkos teorijai, pradėjo 
intensyvėti specialūs moksliniai šios srities tyrimai ir metodologijos bei jų 
taikymas praktikoje. Lietuvoje kraštovaizdį, taipogi kelių kraštovaizdį, pradėta 
vertinti moksliniais metodais XX a. antroje pusėje plėtojantis teritorinio planavimo 
darbams. 
 Straipsnio tikslas – išsiaiškinti kelių kraštovaizdžio vertinimo poreikius bei 
apibrėžti vertinimo galimybes. Straipsnyje trumpai aptariamas kelių poveikis 
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supančiam kraštovaizdžiui, kelių kraštovaizdžio vertinimo galimybės suskirstytos į 
grupes, kurios detaliai aprašytos, bei pateikiami vertinimo metodai. 
 

1. Kelių kraštovaizdžio vertinimo poreikiai 
Kelių kraštovaizdžio vertinimas – tai sudėtingas procesas, kur kraštovaizdis 

turi būti aprašytas, išanalizuoti jo santykiai su keliu bei įvertintas. Apie reikalingą 
kraštovaizdžio vertinimo lygį sprendžiama iš kraštovaizdžio klasifikavimo (miesto, 
kaimo ar natūralus) ir reikalingų atlikti kelio darbų (smulkūs ir vidutiniai darbai, 
svarbūs ir itin svarbūs projektai). Kelių kraštovaizdžio vertinimo ataskaita 
reikalinga itin didelės apimties, sudėtingiems ir svarbiems projektams atlikti. 
Atliekant vidutinės apimties ir sudėtingumo darbus kelių kraštovaizdžio vertinimas 
yra pageidautinas, tačiau nebūtinas. Atliekant smulkius darbus kraštovaizdžio 
vertinimas nebūtinas [6]. Tačiau dauguma organizacijų užsako atlikti kelių 
kraštovaizdžio vertinimą, kai planuojama nutiesti naują kelią, rekonstruoti seną, 
statyti naujus pastatus šalia kelio, pakeisti kelių kraštovaizdį, įvertinti esamą 
kraštovaizdį.  

Kompleksinis kelių kraštovaizdžio vertinimas apima ekologinį, ekonominį, 
socialinį ir estetinį-vizualinį vertinimus. 

 
2. Ekologinis kelių kraštovaizdžio vertinimas 
Ekologinį kelių kraštovaizdžio vertinimą galima skirsti į: poveikio žmonių 

sveikatai vertinimą, poveikio biocenozei ir ekosistemoms vertinimą, poveikio 
geomorfologinėms formoms vertinimą. 

Poveikio žmonių sveikatai vertinimas. Kelias, nutiestas per arba šalia 
gyvenvietės, gali neigiamai veikti ten gyvenančių žmonių sveikatą. Būna, kad dėl 
triukšmo bei kenksmingų dalelių, išmetamų autotransporto važiavimo metu, 
žmonės priversti keisti gyvenamąją vietą.  

Automobilių išmetamųjų dujų poveikis žmonių sveikatai gali būti įvertintas 
pinigine išraiška, atsižvelgiant į tai, kokiame kraštovaizdyje yra kelias ir kiek dujų 
išmetama į aplinką [7]. Naudojant šį vertinimo metodą kelių kraštovaizdis 
dalinamas į zonas – tai leidžia tiksliai apskaičiuoti ekonominius nuostolius, 
padarytus žmonių sveikatai, bei numatyti apsaugos priemones tose zonose [7]. 

Poveikio biocenozei ir ekosistemoms vertinimas. Neteisingai nutiestos kelių 
trasos gali suskaidyti biocenozę. Gamtinėje aplinkoje neteisingai nutiestas kelias 
keisdamas nors vieną biocenozės ekologinių ryšių, gali neigiamai paveikti kitus 
ekologinius ryšius. Keliai, kirsdami ir skaidydami [8] gyvūnų arealus, atskiria 
vienas populiacijas nuo kitų, dažnai net kerta migracijos takus. Faunos arealų 
suskaidymo pasekmės – padidėjęs mirčių skaičius keliuose bei ekologinių ryšių 
nutraukimas. Automobilių išmetamos dujos teršia dirvožemį ir vandenį, labai 
kenkia augalams ir gyvūnams.  

Poveikis florai ir faunai vertinamas stebint jų gyvavimo arealus. Poveikio 
florai vertinimas apima: integruotą užsikrėtimo parazitais lygio, fragmentacijos, 
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sąsajos su kitais arealais vertinimą, retų ir nykstančių rūšių vertinimą, grėsmių 
prognozę [6]. 

Poveikio faunai vertinimas panašus į poveikio florai vertinimą, jis apima: 
arealo fragmentacijos tyrimą ir vertinimą, arealo būklės ir judėjimo krypties 
vertinimą, plėšrūnų skaičiaus ir gyvavimo arealų vertinimą [6]. 

Poveikio geomorfologinėms formoms vertinimas. Didelį poveikį aplinkai 
ekologiniu ir aplinkosauginiu požiūriais gali turėti neteisingai parinktos kelių 
trasos, kas dažniau pasitaiko kalvotose ir kalnuotose vietovėse. Aukšti pylimai ir 
gilios iškasos keičia reljefą, pažeidžia vietovės geomorfologiją ir gruntinio vandens 
lygį. Dėl to gali pasireikšti denudacijos (irimo ir erozijos) procesai, įvykti 
nuošliaužos, pasikeisti paviršinio vandens nuotėkis ir mikroklimatas [9]. 

Poveikio geomorfologinėms formos vertinimas gali būti atliekamas 
monitoringo būdu stebint šių formų pasikeitimus ir juos fiksuojant. Šie pokyčiai 
turėtų būti stebimi, matuojami, analizuojami ir aprašomi bei siūlomos poveikio 
mažinimo galimybės. 

Remiantis Lietuvoje nusistovėjusia kelių skirstymo pagal technines kategorijas 
sistema poveikio žmonių sveikatai, biocenozei ir ekosistemoms vertinimas turėtų 
būti atliekamas I-III kategorijos keliams. Poveikio geomorfologinėms formoms 
vertinimas turėtų būti atliekamas remiantis daugiau ne kelių klasifikacija, o reljefu, 
kuriame tiesiamas kelias. 

 
3. Ekonominis kelių kraštovaizdžio vertinimas 
Ekonominiu požiūriu kelio trasos tiesimas tam tikroje vietovėje gali būti tiek 

naudingas, tiek nenaudingas. Pakelti nenaudojamo ir nuskurdusio kraštovaizdžio 
ekonominę vertę galima tinkamai įrengiant jame kelio trasą, kuri galėtų būti 
naudojama kaip greito ir itin patogaus susisiekimo priemonė. Kelių kraštovaizdis, 
kaip viso kraštovaizdžio dalis, yra taipogi ištekliai, reikalingi žmogui ir visuomenei 
gyvuoti: tai žemė, oras, vanduo, kai kuriais atvejais net žaliava gamybai, 
pavyzdžiui, mediena [10]. 

Vienas iš kelių kraštovaizdžio ekonominio vertinimo metodų – išlaidų-pelno 
lyginimo metodas, kai nepakeistas kraštovaizdis lyginamas su pakeistu  (arba 
numatomu pakeisti, įvertinant planuojamus pakeitimus) [1]. Skaičiuojamos 
išlaidos, reikalingos nepakeisto ir pakeisto (arba numatomo pakeisti) 
kraštovaizdžiams formuoti, ir pajamos, gaunamos pritaikant šiuos kraštovaizdžius 
vartotojo, ūkinei, komercinei ar kitai veiklai. Vertinimo rezultatas parodytų, kuris 
iš kraštovaizdžių (pakeistas ar nepakeistas) būtų naudingesnis, pelningesnis. 
Išlaidų-pelno lyginimo metodas itin svarbus tiesiant magistralinius kelius, nes jie 
yra svarbiausios ir stambiausios susisiekimo arterijos, savo įrengimui 
reikalaujančios didelių išlaidų bei visapusiško pagrįstumo. 

Vieni mokslininkai [1, 10] tvirtina, kad keliai ir jų kraštovaizdis turėtų būti 
vertinami kaip produktas, pagamintas žmonių. Pasak G. Daniulaičio, kraštovaizdis 
– tai ištekliai: teritorija, oras, vanduo, maistas, žaliavos gamybai [10]. F. Benson 

79



teigia, kad kelių kraštovaizdžio vertė gali būti apskaičiuota matematiškai, kaip ir 
bet kurio kito produkto [1]. 

Pasak R. Irzelio [7], kelių kraštovaizdžio ekonominis vertinimas gali būti 
siejamas su prarastosios žemės ar miško naudos (vertės) skaičiavimais. 
Prarastosios žemės naudos skaičiavimo metodas remiasi negautos tikėtinos naudos 
samprata. Žemės vertė yra esminis veiksnys skaičiuojant jos prarastąją vertę [7]. 
Prarastosios miško naudos skaičiavimas panašus į prarastosios žemės naudos 
skaičiavimą: jis remiasi miško teritorijos verte, stačiojo miško bei ne miško 
produkcijos vertėmis [7]. 

 
4. Socialinis kelių kraštovaizdžio vertinimas 
Keliai ir juos supantis kraštovaizdis yra pagrindiniai žmogaus ir visuomenės 

psichologinės aplinkos komponentai. Žmonės kelius ir juos supantį kraštovaizdį 
suvokia skirtingai: vieni kelius sieja su greitu ir patogiu judėjimu iš taško A į tašką 
B, kitiems keliai asocijuojasi su poilsiu, gražiais peizažais ir panoramomis, dar kiti 
žmonės gyvena ar dirba šalia kelių koridorių – todėl jie kelius sieja su kasdieniniu 
gyvenimu, su gyvenimo būdu. Gerai įrengtas ir priderintas prie kraštovaizdžio 
kelias gali vienyti žmones, pritraukti turistus, padidinti socialinę ir ekonominę 
supančio kraštovaizdžio vertę. Tačiau pasitaiko atvejų, kai netinkamai įrengtas 
kelias paverčia teritoriją socialiai izoliuota, o supančią aplinką - urbanistine dykra. 
Istoriniai keliai gali tapti svarbiu socialiniu veiksniu, vienijančiu tautą.  

Straipsnyje trumpai aprašomi šie kelių kraštovaizdžio socialinio vertinimo 
metodai: interviu , apklausa, ekspertinis vertinimas. Visi socialinio vertinimo 
metodai remiasi klausimais arba uždaviniais. Interviu gaunamas greitas rezultatas, 
bet ne visada apskaičiuojamas. Statistiškai apdoroti apklausos rezultatai duoda gan 
tikslų vertinimą. Plačiai E. K. Zavadsko [11] aprašomas ekspertinio vertinimo 
metodas puikiai tinka kelių alternatyvių siūlymų ar variantų lyginimui. Šiuo atveju 
naudojami porinio palyginimo arba rangavimo metodai. Porinio palyginimo 
metodo tikslas - iš turimų tam tikrų alternatyvų išrinkti racionaliausią sprendimą 
taikant iš anksto suformuotą kriterijų sistemą. Rangavimo metodo esmė – 
kiekvienas ekspertas palygina kriterijus ir duoda jiems vietas nuo geriausios iki 
blogiausios – tokiu būdu sudaroma rangavimo matrica ir matematiškai 
apskaičiuojami rezultatai. 

Socialinio kelių kraštovaizdžio vertinimo rezultatai būtų itin svarbūs prieš 
tiesiant ar rekonstruojant kelią istoriniame kraštovaizdyje. Žmonės, gyvenantys 
istoriniame kraštovaizdyje arba šalia jo, padėtų suprasti ir įvertinti tokio 
kraštovaizdžio svarbą visuomenei, o nustatyti apribojimai padėtų išsaugoti 
kraštovaizdžio savitumą. 

 
5. Estetinis-vizualinis kelių kraštovaizdžio vertinimas 
Vizualinio poveikio kelių kraštovaizdžiui vertinimas tiesiogiai susijęs su kelio 

tipu ir kategorija: kuo aukštesnė kelio kategorija ir kuo sudėtingesnė jo planinė-

80



erdvinė struktūra, tuo didesnį vizualinį poveikį jis daro kraštovaizdžiui. Pats 
didžiausias – I-os kategorijos kelių poveikis. Pagal kelių vizualinį poveikį 
supančiam kraštovaizdžiui jie gali būti skirstomi į žemo, vidutinio ir aukšto 
poveikio laipsnį [6]. 

Estetinis vizualinis kelių kraštovaizdžio vertinimas gali būti dviejų krypčių: 
vaizdo, atsiveriančio nuo kelio, vertinimas [5] ir vaizdo į kelią vertinimas. Abi 
kryptys apima: estetinių-vizualinių kraštovaizdžio savybių aprašymą, 
kraštovaizdžio vizualinio jautrumo ir vizualinių erdvių ribų nustatymą, galimų 
estetinių-vizualinių kraštovaizdžio pokyčių numatymą, esamų ar numatytų 
neigiamų pokyčių panaikinimą arba sumažinimą. Yra daugybė kelių kraštovaizdžio 
estetinio-vizualinio vertinimo metodų. Jie gali būti skirstomi į keturias grupes: 
struktūrinės analizės, bendro įspūdžio tyrimo, kompleksiniai ir specialieji metodai 
[10].  

Naudojant struktūrinės analizės krypties metodus, tiriama kraštovaizdžio 
sandara, ją sudarantys komponentai ir elementai, jų tarpusavio ryšiai, juos 
sąlygojantys veiksniai. Čia galima išskirti dvi kryptis: skaičiuojamosios krypties 
metodai, kur vertinamos kraštovaizdžio įvairios savybės ir jo komponentinė 
sudėtis, o vertinimo rezultatai išreiškiami skaitinėmis vertėmis – balais, ir 
palyginamosios krypties metodai, kur pagal nusistatytą kriterijų teritorijos 
grupuojamos į vaizdingumo grupes, pavyzdžiui, vaizdingiausios, vaizdingos, 
foninės bei pažeistos – degradavusios teritorijos. Bendro įspūdžio tyrimo metodais 
tiriamas ne pats kraštovaizdis, bet jo sudaromas įspūdis, t.y. kaip jį suvokia įvairūs 
žmonės. Kiekvienas kraštovaizdį vertinantis specialistas pateikia tiriamos vietos 
vaizdingumo įvertinimą. Galutinis vertinimo rezultatas yra visų specialistų 
vertinimų vidurkis. Kompleksiniai metodai - tai metodai, kuriuose bandoma 
suderinti bendrojo įspūdžio vertinimus su struktūrinės analizės tyrimais. 
Kraštovaizdis analizuojamas struktūriškai: nustatoma iš kokių dalių susideda, 
nustatomi tų dalių rodikliai, savybės, po to apklausos metodais tiriama, kaip 
žmonės vertina kraštovaizdžio sandarą bei savybes. Specialieji tyrimai paremti 
žmonių reakcijos, stebint kraštovaizdį matavimais [10]. 
 

Išvados 
1. Kelių kraštovaizdžio vertinimas gali būti atliekamas planuojant naują 

kelią, rekonstruojant seną, statant naujus pastatus šalia kelio, keičiant kelių 
kraštovaizdį, įvertinant esamą kraštovaizdį. Vertinimo ataskaita reikalinga itin 
didelės apimties, sudėtingiems ir svarbiems projektams atlikti. Ji nebūtina 
vidutinės apimties ir sudėtingumo darbams atlikti.  

2. Ekologinį kelių kraštovaizdžio vertinimą galima skirsti į: poveikio 
žmonių sveikatai vertinimą (gali būti įvertintas pinigine išraiška), poveikio 
biocenozei ir ekosistemoms vertinimą (monitorinio būdu) , poveikio 
geomorfologinėms formoms vertinimą (pokyčių stebėjimas, fiksavimas, 
prognozavimas). 
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3. Ekonominis kelių kraštovaizdžio vertinimas gali būti atliekamas 
naudojant išlaidų-pelno lyginimo metodą, kelių kraštovaizdis gali būti vertinamas 
kaip produktas arba jo vertinimas gali būti siejamas su prarastosios žemės ar miško 
naudos (vertės) skaičiavimais. 

4. Socialinis kelių kraštovaizdžio vertinimas atspindi kraštovaizdžio 
suvokimą ir svarbą žmonėms. Straipsnyje pateikti apklausa, ekspertinis vertinimas, 
interviu kaip kelių kraštovaizdžio socialinio vertinimo metodai – jie visi remiasi 
klausimais arba uždaviniais. 

5. Bendruoju atveju estetinis vizualinis kelių kraštovaizdžio vertinimas gali 
būti dviejų krypčių: vaizdo, atsiveriančio nuo kelio, vertinimas ir vaizdo į kelią 
vertinimas. Kelių kraštovaizdžio estetinio-vizualinio vertinimo metodai skiriami į: 
struktūrinės analizės krypties metodus, bendro įspūdžio tyrimo metodus, 
kompleksinius metodus ir specialiuosius tyrimus. 
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Santrauka. Praėjus keliems dešimtmečiams po Antrojo Pasaulinio karo visoje Europoje dėl karo 
pasekmių, ekonominės migracijos, didėjančio gimstamumo buvo jaučiamas būstų trūkumas. Spendžiant 
šią susidariusią problemą labai suaktyvėjo statybos procesas, kuomet didesnis dėmesys buvo skiriamas 
kiekybei, o ne kokybei. Dauguma daugiabučių pastatų pastatytų po 1950 m. naudojant pigias 
technologijas. Nagrinėjamas daugiabučių gyvenamųjų namų rajonas atspindi bendras tendencijas šalyje. 
Tyrimo metu išryškėjo pagrindinės problemos susijusios su techniniais, architektūriniais, socialiniais ir 
energijos sunaudojimo aspektais.  
 
Introduction  
In the first few decades after World War II most European countries experienced a 
large housing shortage due to the consequences of the war, economic migration, 
and the fast growth of the population. These shortages were tackled with a high 
level of building activity, the emphasis being on quantity at the expense of quality. 
Due to the need to produce large numbers of houses in a short period of time, many 
countries, particularly in Eastern Europe, started experimenting with new building 
methods shortly after the war, the focus being on labour-saving and the use of 
alternative, non-traditional building materials such as prefabricated technologies. 
To make the most of the means available, large portions of the housing stock were 
built as multifamily housing blocks consisting of small apartments only supplied 
with basic equipment. 
Over time, the technical quality of some of these new building systems has proven 
to be questionable and, sixty years later, the standard for what can be considered as 
functional adequate housing facilities has changed significantly. Therefore, both 
the technical and functional quality of European post-war multi-family housing 
stock needs to be adapted to today’s standards, mostly in terms of energy 
efficiency. In most European countries, these residential areas are very extensive 
and represent large estates which are very difficult to replace in a short period of 
time. 
The aim of the research is to investigate the tendencies of renovation and 
revitalization of suburban housing settlements in Lithuania. To define a profile of 
the chosen suburban building stock: to identify technical, architectural and social 
aspects related to the process, to evaluate the improvement of quality of life of 
inhabitants. 
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Current state of renovation process of suburban building stocks in Lithuania  
95 % of all the residential area of the multi-family apartment houses in Lithuania 
was built during the Soviet occupation period. 15 thousand buildings were built 
until the declaration of independence of Lithuanian Republic in 1991 and only 700 
of this type of buildings have been built recently. Construction technologies as well 
as energy use requirements have changed much after the regaining of the 
independence. And building codes had changed dramatically during past decades. 
Statistical data on Lithuanian dwelling houses: 
- 1 293 029 residential buildings;  
- 39 797 multi-family apartment houses; 
- 18 500 houses from prefabricated reinforced concrete blocks; 
- 791 445 apartments;  
- 80,8 million m2 of total living area;  
- approximately 23,8 m2 of living area for one resident; 
- 160-180 kWh/m² per year is used in multi-family apartment houses; 
- about 15 million Euro is spend on compensations for heating every year.    
About 70% of multi-family houses built until 1993 has to be refurbished until 2020 
according to the national Lithuanian strategy of dwellings. It is estimated that 
approximately 2.5 billion euros will be needed to meet this schedule. And 
afterwards, it is expected that residential building sector in Lithuania will reduce 
the annual energy consumption by 1.700 GWh. This will give around 70 million 
euros benefit each year.  
The renovation process has started in Lithuania on the 23rd of September, 2004 
when Lithuanian government approved “The multi-family apartment building 
renovation” program (Fig. 1).  
 

There have been around 300 renovation 
projects successfully implemented in 
the period of 2005-2007. 
Approximately 250 projects have been 
approved of the Agency to prepare the 
technical projects of renovation in the 
beginning of 2008. Yet, the process is 
still slow because of the shortage of 
planning companies for preparing the 
technical projects as well as high costs 
of the building works. These matters 
appeared because of the fast growth of 
constructional and building sector 
which was significant during the past 
few years. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Renovation of multi-family 
apartment houses is performed in Lithuania 

since 2005 

There is also lack of immediate government support which makes the prepared 
technical projects “stand in a queue” waiting for the government funding.  
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This causes the low motivation of the building owners even to start the renovation 
projects. The renovation projects are carried out as follows: 
1) energy audit is performed by the building owners; 
2) investment project is prepared and the approval of the National Agency of 
Dwellings and Town-planning is obtained; 
3) financial aspects are solved with the commercial bank; 
4) renovation works are performed by the contractor company; 
5) application for the Agency is prepared by the building owners in order to get 
the financial support from the State (up to 50 % of the expenses, which affects 
positively heat conservation in buildings, are covered by the government). 
 
Main problems of suburban building stock  
The analyzed area - Eiguliai 
district is located in the city of 
Kaunas (Fig. 2).  The area of 
the district is 14,5 square 
kilometres; the density of 
residents – 3 310 per square 
kilometre. There are 3 sections 
in Eiguliai district: 
Kleboniskis, Eiguliai and 
Kalnieciai. Eiguliai and 
Kalnieciai are two micro-
regions analysed in this 
project, which are build-up 
with multi-family apartment 
houses.  

 
Fig. 2. Eiguliai district, aerial view 

 

The construction works in Kalnieciai micro-region started in 1974. As the 
continuation of Kalnieciai, at the year of 1978 Eiguliai micro-region was 
started.There are 5, 9, 12 and 16 storey houses. Most multi-family apartment 
houses in analyzed district are constructed from prefabricated reinforced concrete 
blocks. Some 12 and 16 storey houses are of monolithic reinforced concrete 
construction.  
Ownership. The ownership of dwelling sector in Lithuania is following: 97 % 
private, 3 % municipal foundation rent. Until 2008 official association of the 
building owners was needed in order to perform the renovation of the multi-family 
apartment houses. They could apply for 50 % renovation cost benefit from the 
government foundation. At the year of 2008, Lithuanian government approved new 
edition of “The multi-family apartment building renovation” program, where 
renovation conditions are the same for all residents living in multi-family 
apartment houses, independent of administration form of the house.  
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Social and cultural problems: 
- low social responsibility of inhabitants; 
- lack of clean and organized public places;  
- decreasing area and deteriorative conditions of children playing-fields;  
- higher percentage of crime possibility at late hours;  
- social disjuncture because of bad living conditions.  

Infrastucture/Facilities problems:  
- there are 35 streets in Eiguliai district. The total length of the streets is 34 km. 

Street which are leading to the inner yards of the multi-family apartment houses 
are in critical shape; 

- parking places located at the multi-family apartment houses are not meeting 
inhabitants demand. Inhabitants are solving this problem by using green areas for 
cars parking; 

- nowadays requirements of recycling of home waist trash, requires extra trash 
containers and extra place for them. Extra containers are located either on the 
green area, or on the parking zone, lowering already small places for parking.     

Architectural problems 
 The analyzed district of multi-family apartment houses is “coated” with 

grey colour and concrete. No identity of the area. Green areas are minimized, by 
covering them with new houses, shops or gas-stations. The lay out of apartments 
does not allow comfortable style of living because of lack of space (kitchens, 
bathrooms).    
Technical and functional problems 
The main constructional elements of the majority of analyzed multi-family 
apartment buildings are prefabricated reinforced concrete blocks.  
Thermal characteristics of the existing multi-family apartment buildings compared 
to the values of current standards are presented in Table 1. As it is shown in Table 
1, thermal transmittance of the multi family buildings built until 1991 is about 3 
times lower than it is required by today’s standards.  
Table 1. Thermal characteristics of the existing multi-family apartment 
buildings and current standard values 

 Standard U value, W/m²K 
(according to the Lithuanian 
code STR 2.05.01:2005) 

Current U value of non-
renovated multi-family 
buildings built before 
1991, W/m²K 

Walls 0,20 1,00 
Roof 0,16 0,83 
Windows 1,60 2,40 
Floor (above the ground or 
unheated basement) 

0,25 2,27 

 
 

86



Main problems: 
- the joints between the prefabricated 

reinforced concrete blocks which are 
20-30 mm in width and were made of 
low quality sealant material covered 
by calcareous-cementum grout   
(Fig. 3). The seals are vulnerable to 
humidity and other outdoor impacts. 
Therefore it creates the thermal 
bridges, puts the constructional joints 
under risk and triggers the humidity 
penetration and mould growth in 
buildings; 

-  the floor construction above the 
unheated basement is the one of the 
most critical part of the building 
envelope and results in low indoor air 
and floor temperatures in the ground 
floor of the buildings; 

 
Fig. 3. One of the main constructional 
problems - the joints between the 
prefabricated reinforced concrete blocks 

- old and leaky windows and high infiltration;  
- poor condition of building façade materials. The worn out surface material 

increases the soaking of the water into the surface of the blocks and triggers the 
mould growth and reduces the thermal resistance; 

- balconies and the housetops over the entrances to the buildings are the most 
critical constructional elements in the buildings built until 1991. In many cases 
these constructions needs immediate repair; 

- most multi-family apartment houses built until 1991 in Lithuania were connected 
to the district heating system network. Buildings of the analyzed district are 
equipped with heat substations and single pipe heating systems with steel pipes 
and cast iron radiators. These systems are hard to control and difficult to 
maintain. Main heat pipes are installed in unheated basements and the thermal 
insulation of the pipes is very poor and below any standard requirements.  

 
Conclusions and discussion   
The analyzed district is representing the overall situation in the country. The 
renovation process should not be focused on single houses but on suburban 
building stocks and should be based on a concept of quality which incorporates a 
multitude of factors: energy efficiency, accessibility, sustainability and multi-
functionality of buildings. However, this is not applied in Lithuanian practice.  
Renovation of facades will result in better thermal characteristics of buildings as 
well as revival of the district. However, there is no unity in architectural design 
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which should be solved in order to create better architectural view of the district 
and to avoid the variety of façade constructions and colors.  
Improved architectural aspects, technical properties of multi-family apartment 
buildings will result in better indoor environment conditions and better quality of 
people life. 
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Abstract. In view of the energy resources production and price forecasts, it is becoming more important 
the reduction of energy consumption in buildings. In order to be prepared for a low-energy building 
projecting, there should be done partly technical and economical aspects of research focused on the 
building's air-tightness, on the technical study in the heat resistance expansion and approval of the 
transparent partition optimized use in the buildings in accordance to ensure indoor air quality 
requirements. 
There were used two flat-planned residential one-house buildings for the research. One building in the 
approval of the heat transfer coefficients meets the national insulation requirements. Another building 
meets the insulation passive building provisions with higher heat resistance also are used more efficient 
windows and doors. It presents the energy consumption analysis for the heating of these buildings. 

 
Energijos suvartojimo pastatų šildymui mažinimo būdai 

 

Atsižvelgiant į energijos išteklių gavybos ir kainų prognozes, vis aktualesnis 
tampa energijos suvartojimo pastatų šildymui mažinimo klausimas. Remiantis 
daugelio autorių atliktų tyrimų rezultatais [1], [2], nustatyti du pagrindiniai 
energijos pastatų šildymui mažinimo keliai: tai pastatų atitvarų šiluminių savybių 
gerinimas ir tradicinės šildymo sistemos keitimas orine šildymo sistema su daliniu 
šilumos sugrąžinimu. Trečiasis kelias, kuris turėtų būti taikomas tik šiaurės šalyse 
– skaidrių atitvarų plotų mažinimas. Vidurio Europos klimato sąlygose didelių 
įstiklintų atitvarų naudojimas pateisinamas ne tik vizualinės erdvės praplėtimo, bet 
ir šilumos taupymo požiūriu, kadangi saulės šilumos pritekėjimai per skaidrias 
atitvaras, esant teisingai parinktam jų išdėstymui pasaulio šalių atžvilgiu, 
kompensuoja žymią pastato šilumos nuostolių per šias atitvaras dalį.  

Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, ruošiasi ateityje dar labiau mažinti 
energijos suvartojimą pastatų šildymui. Siekiant pasirengti mažai energijos 
vartojančių pastatų statybai, analizuojami tokių pastatų statybos planiniai, 
techniniai ir dalinai ekonominiai aspektai, didžiausią dėmesį skiriant pastato 
atitvarų šiluminių verčių didinimo galimybių tyrimui ir skaidrių atitvarų naudojimo 
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pastatuose optimizavimui laikantis nuostatos, kad pastatuose būtų užtikrinti patalpų 
oro kokybės reikalavimai. 

Mažai energijos vartojančiam pastatui keliami šie reikalavimai: 
 - ypatingai gera atitvarų šilumos izoliacija. Sienų, stogų ir grindų norminiai 

šilumos perdavimo koeficientai ne didesni už 0,15 W/m2K; langų šilumos 
perdavimo koeficientas ne didesnis už 0,8 W/m2K; ilginių šiluminių tiltelių 
šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis už 0,01 W/mK; bendras energijos 
poreikis pastato šildymui turi būti ne didesnis už 15 kWh/m2 per metus. 

 - aukštas pastato sandarumo lygis. Išmatuotas pastato oro pasikeitimas, esant 
išorės ir vidaus oro slėgių skirtumui 50 Pa, turi būti ne didesnis už 0,6 karto per 
val. Taip pat turi būti užtikrinta garų izoliacija iš vidinės pusės ir vėjo užtvara iš 
išorės.  

Pagal šiuos reikalavimus suprojektuotam pastatui šildyti turi būti naudojama 
ne didesnė kaip 10 W/m2 (naudingo pastato ploto) energijos galia. Esant tokiam 
šiluminės galios poreikiui, vietoj inertiškos radiatorinio šildymo sistemos galima 
naudoti rekuperacinę orinio šildymo sistemą. Taip dar labiau sumažinamas 
energijos poreikis šildymui, kadangi dalis šilumos į pastatą tiekiamam orui 
paimama iš į aplinką išmetamo oro. Pagal oro kokybės parametrus apskaičiuotas 
tiekiamo pašildyto ir išvalyto oro kiekis užtikrina tinkamas patalpų mikroklimato 
sąlygas.  

Mažai energijos vartojantys pastatai turi būti orientuoti pasaulio šalių atžvilgiu 
taip, kad daugiausiai skaidrių atitvarų turinčios sienos būtų į pietryčių – pietų – 
pietvakarių pusę. Pastato energinis efektyvumas priklauso nuo energijos kiekio, 
kurį reikia patiekti į pastatą. Pastato šilumos nuostolius sudaro šilumos nuostoliai 
per atitvaras ir šilumos nuostoliai vėdinamo oro šildymui. Tačiau dalį šių nuostolių 
kompensuoja vidiniai energijos išsiskyrimai pastate ir šilumos pritekėjimai iš 
išorės per skaidrias atitvaras. Skaičiuojant šilumos pritekėjimus iš išorės, 
vertinamas saulės šiluminės energijos kiekis, patenkantis į pastatą per skaidrias 
atitvaras šildymo sezono laikotarpiu. Šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės 
priklauso nuo skaidrių atitvarų ploto ir įstiklinimo charakteristikų. 

 

Atitinkančio norminius reikalavimus ir mažai energijos vartojančio 
pastatų atitvarų šiluminių savybių ir energijos nuostolių per atitvaras 

sulyginimas 

 

Tiriami du vienodo planinio sprendimo gyvenamieji vienbučiai namai. Pastato 
aukštų planai pateikti 1 paveiksle. Pirmojo pastato atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientai atitinka STR 2.05.01:2005 “Pastatų atitvarų šiluminė technika“ 
reikalavimus (1 lentelė). Jo šilumos nuostoliai per atitvaras sudaro 94,32 kWh/m2 
(vienam kvadratiniam metrui šildomo ploto) per šildymo sezoną. Šio pastato sienų, 
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stogų, grindų ir langų konstrukciniai sprendimai, atitinkantys normų reikalavimus, 
išspręsti ir nesukelia papildomų problemų juos įgyvendinant. Norminius 
reikalavimus atitinkančiame pastate sumontuota tradicinė sistema - dujinis šildymo 
katilas ir radiatorinė šildymo sistema, natūrali vėdinimo sistema. Šio namo atitvarų 
charakteristikos ir šiluminės energijos sąnaudos pateiktos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Šiluminės technikos reglamento reikalavimus atitinkančio gyvenamojo namo 
atitvarų charakteristikos ir  šiluminės energijos sąnaudos 

Atitvara Atitvaros 
plotas, m2 

Projektinis šilumos 
perdavimo 

koeficientas U, 
W/(m2·K) 

Šilumos 
nuostoliai per 

šildymo sezoną 
Q, kWh 

Šilumos nuostoliai 
vienam kvadratiniam 

metrui bendrojo 
ploto, kWh/m2 

Sienos 253,62 0,20 5066 27,99 
Stogai 129,55 0,16 2067 11,42 

Grindys 106,17 0,25 1711 9,46 
Langai 60,04 1,6 7806 43,12 
Durys 2,6 1,6 421 2,33 

Viso šilumos nuostoliai per atitvaras vienam kvadratiniam metrui 
bendrojo ploto (181,01 m2) 94,32 
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1 pav. Gyvenamojo pastato I-ojo ir II-ojo aukšto planas 
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To paties planinio sprendimo mažai energijos vartojančio pastato šilumos 
nuostoliai per atitvaras per šildymo sezoną sudaro 38,76 kWh/m2 (vienam 
kvadratiniam metrui šildomo ploto). Šis pastatas skiriasi nuo norminius 
reikalavimus atitinkančio pastato visų atitvarų didesniu termoizoliacinio sluoksnio 
storiu, jame panaudoti efektyvesni langai ir durys: sienų (2 pav.), stogo ir grindų 
projektiniai šilumos perdavimo koeficientai yra 0,09 W/m2K, langų ir durų – 0,8 
W/m2K). Toks pastato atitvarų apšiltinimas atitinka pasyvaus pastato nuostatas. 
Mažai energijos vartojančio pastato atitvarų charakteristikos ir šiluminės energijos 
sąnaudos pateiktos 2 lentelėje. 

 

 
 

2 pav. Mažai energijos naudojančio pastato atitvaros konstrukcija 
 

2 lentelė. Mažai energijos vartojančio gyvenamojo namo atitvarų charakteristikos ir  
šiluminės energijos sąnaudos 

Atitvara 
Bendras 
atitvaros 

plotas, m2 

Projektinis šilumos 
perdavimo 

koeficientas U, 
W/(m2·K) 

Šilumos 
nuostoliai per 

šildymo sezoną 
Q, kWh 

Šilumos nuostoliai 
vienam kvadratiniam 
metrui bendro ploto, 

kWh/m2 
Sienos 253,62 0,09 2349 12,98 
Stogai 129,55 0,09 1102 6,09 

Grindys 106,17 0,09 560 3,09 
Langai 60,04 0,80 2794 15,43 
Durys 2,6 0,80 211 1,17 

Viso šilumos nuostoliai per atitvaras vienam kvadratiniam metrui 
bendro ploto (181,01 m2) 38,76 
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Montuojant mažai energijos vartojančio pastato vidaus apdailą, ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas garo izoliacijos įrengimui, kadangi šis barjeras atlieka ir 
oro izoliacijos funkciją. Visos polietileno plėvelės sandūros įrengtos ant karkaso 
elementų ir suspaustos tvirtinant apdailos plokštes. Išmatuotas pastato sandarumas, 
esant 50 Pa slėgių skirtumui, buvo 0,56 karto per valandą. Šis rodiklis taip pat 
atitinka pasyvaus namo nuostatas.  

Užtikrinus pastato atitvarų sandarumą, atsirado galimybė naudoti orinio 
šildymo sistemą su daliniu šalinamo oro šilumos sugrąžinimu (nesandariuose 
pastatuose ši sistema neefektyvi). Pagal patalpų mikroklimato reikalavimus 
apskaičiuota, kad pastate esant žmonėms, į patalpas kiekvieną sekundę turi būti 
patiekta 90 litrų pašildyto iki 20 oC temperatūros oro. Patalpose judantis oras 
sušildo atitvaras, o iš patalpų šalinamas oras pašildo iš aplinkos tiekiamą orą. Kai 
pastate žmonių nėra, į patalpas tiekiamo oro kiekis gali būti sumažintas. Taip 
šiluminės energijos poreikis šildymui sumažinamas apie 10 %. 

Kadangi Lietuva yra šalto klimato zonoje, esant žemoms aplinkos 
temperatūroms orinio šildymo sistemos gali nepakakti patalpų vidaus oro 
temperatūrai užtikrinti. Didinti orinės šildymo sistemos galią neefektyvu, todėl 
šiame pastate suprojektuota ir rezervinė grindinio šildymo sistema. Ji taip pat gali 
būti panaudota ir orinio šildymo sistemos remonto bei profilaktikos atvejais.  

Įvertinus pastato šilumos nuostolius per atitvaras, saulės šiluminės energijos 
pritekėjimus per įstiklintas atitvaras bei vidinius šilumos išsiskyrimus, gaunamas 
pastatų išorinės energijos poreikis: 

- pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus apšiltintam pastatui - 63,93 
(kWh/(m2⋅metai); 

- mažai energijos vartojančiam pastatui – 14,9 (kWh/(m2⋅metai). 

Tyrimo išvados 

1. Mažai energijos vartojančiam pastatui šildyti sunaudojama apie keturis 
kartus mažiau šiluminės energijos negu šiuo metu statomiems pastatams. Šis 
sulyginimas parodo galimybes sumažinti šiluminės energijos poreikį patalpų 
šildymui, gerinant pastatų atitvarų termoizoliacines savybes ir taupant energiją 
pastato vėdinimui naudojamo oro šildymui.  

2. Esant mažiems šilumos nuostoliams per pastato atitvaras, efektyviai 
panaudojama orinio šildymo sistema: susidaro sąlygos reguliuoti tiekiamo oro 
temperatūrą ir kiekį, sugrąžinama dalis į išorę šalinamo oro šilumos, taip sutaupant 
daugiau kaip 10 % šiluminės energijos. 

3. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad šiuo metu yra pakankamos prielaidos 
pradėti nuoseklų mažai energijos vartojančių pastatų koncepcijos ir naujų 
reikalavimų pastatų apšiltinimui kūrimo procesą. Kartu turi būti įdiegiamos naujos 
pastatų projektavimo nuostatos, tobulinamos statybinės medžiagos ir gaminiai, 
kuriami nauji pastatų atitvarų konstrukciniai sprendimai. Tik kompleksinio 
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požiūrio į pastatų energijos suvartojimą taikymas užtikrins sklandų perėjimą prie 
naujos kartos mažai energijos vartojančių pastatų statybos. 
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LENGVŲJŲ KONSTRUKCIJŲ STOGŲ ŠILUMINIŲ 
SAVYBIŲ KITIMAS KINTANT IŠORĖS ORO 

TEMPERATŪRAI 
Alteration of Thermal Properties of Lightweight Roof 

Constructions With the Variation of External Temperature 
K. Banionis, V. Stankevičius, E. Monstvilas, J. Karbauskaitė 

KTU Architektūros ir statybos institutas, Lietuva 
Abstract. These days one of the mostly problems is overheating of spaces under lightweight roofs in 
summer time. Choice of rated index of roofs thermal properties is based on thermal savings in heating 
season. Meanwhile consistencies of heating transfers of roofs constructions in climate condition close to 
Lithuanian isn’t widely analyzed in summer time.  By this reason is difficult to forecast heating inflows 
and temperatures under roof spaces in hot summer periods. There is no standard parameters and 
methodology of calculation to forecast the overheating of attic spaces. To understand problems of 
heating transfers in lightweight construction roof when external climate is changeable the first analysis 
and experiments where began. First data and analysis is shown in this article.  

Įvadas 
Lengvųjų konstrukcijų stogų sprendimai ir šiluminės savybės projektuojamos 

remiantis statybos normomis, kurios paremtos šilumos energijos taupymu šaltuoju 
metų laikotarpiu. Tačiau svarbu įvertinti ir šiltojo laikotarpio (vasaros) klimato 
sąlygas. Šiltuoju metu laiku susiduriama su lengvųjų stogo konstrukcijų, padengtų 
skardiniais lakštais, perkaitimo problemomis. Be vidinių šilumos išsiskyrimų ir 
šiluminių pritekėjimų iš išorės per skaidrias atitvaras, šiuo laikotarpiu atsiranda 
papildomi šiluminiai pritekėjimai per stogo konstrukcijas. Todėl projektuojant 
stogų konstrukcijas būtina įvertinti ir šilumos mainų procesus vasaros laikotarpiu. 

Lengvųjų konstrukcijų stogai 
Dažniausiai pasitaikantys lengvųjų konstrukcijų stogų sprendimai tokie: 

 
1 pav. Principinė stogo konstrukcija, 

kai vėjo izoliacijai naudojama 
difuzinė plėvelė 

2 pav. Principinė stogo konstrukcija, kai 
vėjo izoliacijai naudojamas 

termoizoliacinis statybos produktas 
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Lengvųjų konstrukcijų stoguose populiariausios plieninės stogų dangos. 
Šiluminė izoliacija tokio tipo stogams dažniausiai įrengiama tarp medinių karkaso 
elementų. Šiluminės izoliacijos storis priklauso nuo statinio ir patalpų pastogėje 
paskirties bei statybos normų reikalavimų. Vėjo užtvarai nuo oro infiltracijos į 
stogo termoizoliacinius sluoksnius gali būti panaudota: vandeniui nelaidi difuzinė 
plėvelė (1 pav.) arba orui nelaidus termoizoliacinis statybos produktas + 
hidroizoliacinis statybos produktas (2 pav.). Vidaus apdaila įrengiama iš gipso 
kartono lakštų, dailylenčių, medžio drožlių plokščių ir t.t.. Pagal STR 2.05.01:2005 
„Pastatų atitvarų šiluminė technika“ stogo norminio šilumos perdavimo koeficiento 
UN vertė gyvenamiesiems pastatams 0,16·κ , viešosios paskirties – 0,20·κ , 
pramonės pastatams – 0,25·κ, kur κ - temperatūros pataisa priklausanti nuo 
patalpos vidaus oro temperatūros ir šildymo sezono vidutinės temperatūros. Kaip 
matome, reikalavimai projektinėms vertėms pateikti tik pagal šildymo sezono 
parametrus ir visiškai neįvertinami šiltojo laikotarpio parametrai. 

Pastoginių patalpų mikroklimatas 

Vidaus patalpų mikroklimato parametrus normuoja higienos normos. 
Daugelyje Europos šalių gyvenamųjų patalpų šiluminio komforto rodikliai 
nusakomi taip: 

Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo patalpų 
šiluminio komforto rodikliai Šiluminio komforto parametrai Šaltuoju metų 

laikotarpiu 
Šiltuoju metų 

laikotarpiu 
Patalpų oro temperatūra, °C 20-24 23-25 
Atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos 
temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip °C 2 2 

Vasarą, net ir Lietuvos klimato sąlygomis, išorės oro temperatūra tam tikrą 
laiko tarpą gali būti didesnė už komfortinę patalpų temperatūrą. Intensyvi Saulės 
šiluminė spinduliuotė šiuo laikotarpiu iššaukia papildomus šilumos pritekėjimai į 
patalpas ir patalpų temperatūra pakyla virš šiluminio komforto rodiklių verčių. 
Tačiau minėti šilumos pritekėjimai stogų projektavimo stadijoje nevertinami, tuo 
pačiu lieka neįvertinta ar patalpų po lengvųjų konstrukcijų stogais šiluminių 
rodiklių vertės išliks komfortinių rodiklių verčių lygyje. Siekiant užtikrinti 
patalpose komfortines sąlygas šiltuoju metų laikotarpiu, reikia ištirti su šilumine 
Saulės spinduliuote susijusius šilumos mainų procesus lengvųjų konstrukcijų 
stoguose ir nustatyti projektinius reikalavimus tokių stogų projektavimui 
atitinkamo klimato zonose.  

Eksperimento objektas 

Šilumos mainų lengvųjų konstrukcijų stoguose eksperimentiniams tyrimams 
buvo sumontuoti du identiškos konstrukcijos stendai S1 ir S2.  
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Stendų konstrukcija. Hidroizoliacinė stogo danga – profiliuoti, tamsiai rudos 
spalvos plieniniai lakštai. Priešvėjinė izoliacija – orui nelaidi difuzinė 0,6mm storio 
plėvelė. Stendų stogų šiluminė izoliacija - 200mm mineralinės vatos plokštės, 
kurių deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas 0,040 W/(m·K). Stogo 
konstrukcijos vidinis sluoksnis - 10mm OSB plokštė. Siekiant maksimaliai 
sumažinti išorės oro infiltraciją į stendų vidų, abiejų stendų atitvarų ir jų atskirų 
sluoksnių sandūros buvo patikimai užsandarintos. Grindų ir sienų termoizoliaciniai 
sluoksniai buvo įrengti iš 200mm polistireninio putplasčio plokščių. Abiejų stendų 
stogų paviršiai orientacija identiška, pietų kryptimi, stogų pasvirimo kampas 2° 
horizontalios projekcijos atžvilgiu. Kadangi stogų pasvirimo kampas labai 
nežymus, buvo priimta, kad Saulės spinduliavimo intensyvumas į stendų stogų 
paviršius toks pat kaip į horizontalius. 

Eksperimento metu stenduose S1 ir S2 visą parą buvo palaikoma žemesnė už 
išorės oro temperatūrą pastovi temperatūra, t.y. temperatūra stendų viduje sudarė 
8±1,5°C. Oro vėsinimui stenduose S1 ir S2 buvo sumontuoti 400W galingumo oro 
vėsinimo įrenginiai.  

  
3 pav. Stendų S1 ir S2 bendras vaizdas 4 pav. Stendų vidaus ir daviklių išdėstymo 

stogo vidiniame paviršiuje vaizdas 

  
5 pav. Oro vėsinimo įrenginio  ir 
temperatūros daviklių išdėstymo 

vaizdas stendų viduje 

6 pav. Duomenų kaupiklių,  matavimo, 
valdymo ir reguliavimo prietaisų vaizdas 
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7 pav. Principinė vėjo greičio, temperatūros ir šilumos srauto daviklių išdėstymo stendų 

stogų konstrukcijose schema 

T15 – Termopora plieninės stogo dangos vidiniame paviršiuje; 
T16– Termopora stogo vėdinamo oro tarpo viduryje; 
T17 – Termopora difuzinės plėvelės išoriniame paviršiuje; 
T18 – Termopora tarp polietileno plėvelės ir OSB plokštės; 
T19 – Termopora OSB plokštės vidiniame paviršiuje; 
T20 – Termopora stendo viduje stendo vidaus temperatūrai matuoti; 
TReg01 – Skaitmeninis temperatūros daviklis stendo viduje stendo vidaus 

temperatūrai palaikyti ir matuoti; 
HF01 – Šilumos srauto tankio daviklis OSB plokštės vidiniame paviršiuje; 
HF02 – Šilumos srauto tankio daviklis OSB plokštės vidiniame paviršiuje; 
AFR01 –oro judėjimo greičio daviklis stogo vėdinamame oro tarpe. 

 
 Stogo konstrukcijoje buvo sumontuotos 5 termoporos ir 2 šilumos srauto 

tankio davikliai. Stendo vidaus temperatūra buvo palaikoma pagal skaitmeninio 
temperatūros daviklio TReg01 parodymus. Stendų vidaus temperatūra buvo 
matuojama skaitmeniniu davikliu TReg01 ir termopora T20. Šalia stendų buvo 
įrengta skaitmeninė klimatologinė stotis, kuri matavo ir registravo išorės oro 
temperatūrą, suminę Saulės spinduliuotę, išsklaidytąją Saulės spinduliuotę, 
ilgabangės spinduliuotės balansą, vėjo greitį ir kitus lauko oro parametrus.  

 

 
8 pav. Stendų matavimo, valdymo ir duomenų 

registravimo įrangos principinė schema 
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Visi stendų bandymų duomenys buvo užfiksuoti kas sekundę ir apskaičiuoti 
minutiniai vidurkiai. Šie vienos minutės vidurkiai buvo užregistruoti duomenų 
kaupiklyje. Duomenys iš duomenų kaupiklio buvo perkelti į kompiuterį ir atlikta 
duomenų analizė. 

Eksperimento rezultatai 

Eksperimento duomenys pradėti fiksuoti rugsėjo pradžioje. Šiame straipsnyje 
pateikti duomenys nuo 2008 rugsėjo 05d. iki rugsėjo 12d. Duomenų analizei 
panaudoti 15 minučių ir 2 valandų intervalais užfiksuoti šilumos mainų pakitimai 
stendų stogų konstrukcijose ir vidaus bei išorės parametrų pakitimai.  

Stendai S1 ir S2 identiški, o matavimo įranga kalibruota, todėl abiejų stendų 
matavimo rezultatai gauti labai panašūs. Šiame straipsnyje pateikiami vieno 
stendo, t.y. stendo S1 rezultatų analizė. 9 pav. pateikti stendo S1 eksperimento 
metu užfiksuoti stogo konstrukcijos šiluminiai parametrai. 
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9 pav. Stendo S1 stogo konstrukcijos sluoksnių bei išorės ir vidaus temperatūrų kitimas nuo 

 2008-09-06 iki 2008-09-12 

Šiluminių savybių analizei kintant išorės oro temperatūrai buvo pasirinktas 
laikotarpis kai išorės oro temperatūra buvo didžiausia, t.y. dvi paros nuo 2008-09-
06 iki 2008-09-08. Šiuo laikotarpiu temperatūra svyravo nuo  25-29° C dienos 
metu iki 17-23° C  nakties metu.  Minėtu laikotarpiu eksperimento metu gauti 
duomenys apie išorės temperatūros kitimą, šilumos srautus per stogo konstrukcijas 
ir šilumos perdavimo koeficientus pateikti 10 pav. 
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10 pav. Stendo S1 stogo šiluminių savybių kitimo duomenys nuo2008 -09-06 iki 2008-09-08. 

Bandymo metu nustatyta, kad kintant išorės temperatūrai kinta ir stogo 
konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertė. Šie bandymo rezultatai rodo, 
kad šilumos srauto tankio per stogo kreivių tendencija sutampa su išorės oro 
temperatūros kreivės kitimu. Tačiau šilumos perdavimo koeficientas kinta kitaip, 
t.y. išorės oro temperatūros didėjimo metu tam tikru momentu šilumos perdavimo 
koeficientas pradeda mažėti, o temperatūrai mažėjant tam tikru momentu šilumos 
perdavimo koeficientas pradeda didėti. Apibendrinant ši reiškinį, galima teigti, kad 
karščiausiu dienos laikotarpiu šilumos perdavimo koeficiento vertė apie 
0,24W/(m2·K), o vėsiausiu paros metu – apie 0,32W/(m2·K). Tai reiškia kad 
karštuoju dienos laikotarpiu, siekiant išvengti patalpų perkaitymo, kai pageidautina 
turėti geriausias stogo šilumines savybes, jos yra geriausios, o vėsiausiu paros 
laikotarpiu stogo šiluminės savybės blogiausios. Dėl tokio šiluminių savybių 
kitimo pobūdžio, galima tikėtis, kad vėsiuoju paros laikotarpiu, išorės oro 
temperatūrai esant artimai komfortinei oro temperatūrai arba net didesnei, šilumos 
pritekėjimai per stogo konstrukciją bus žymiai didesni už pritekėjimus, 
apskaičiuotus pagal šiuo metu naudojamus stogų projektinius šiluminius rodiklius. 

Pagal 10 pav. pateiktus duomenys, matome jog norint nustatyti stogo 
šilumines savybes, negalima naudoti dalies paros laikotarpio duomenis, tačiau 
reikia naudoti visos paros metu užfiksuotus eksperimento rezultatus. Eksperimento 
duomenys taip pat rodo, kad projektuojant šilumos pritekėjimus per stogo 
konstrukcijas į patalpas skirtingais paros laikotarpiais, nepatikima naudoti šiuo 
metu normuojamas pastovias stogų šilumos perdavimo koeficientų vertes. Šios 
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vertės paros laikotarpyje kinta, todėl skaičiavimai pagal pastovias projektines 
šilumos perdavimo koeficiento vertes, gali duoti dideles paklaidas. 

Išvados 
1. Karštuoju dienos laikotarpiu stogo šilumines savybes yra geriausios, o 

vėsiausiu paros laikotarpiu stogo šiluminės savybės blogiausios. Dėl tokio 
šiluminių savybių kitimo pobūdžio, galima tikėtis, kad vėsiuoju paros 
laikotarpiu, išorės oro temperatūrai esant artimai komfortinei patalpų oro 
temperatūrai, šilumos pritekėjimai per stogo konstrukciją bus žymiai 
didesni už pritekėjimus, apskaičiuotus pagal šiuo metu naudojamus stogų 
projektinius šiluminius rodiklius. 

2. Projektuojant šilumos pritekėjimus per stogo konstrukcijas į patalpas 
skirtingais paros laikotarpiais, nepatikima naudoti šiuo metu normuojamas 
pastovias stogų šilumos perdavimo koeficientų vertes. Šios vertės paros 
laikotarpyje kinta, todėl skaičiavimai pagal pastovias projektines šilumos 
perdavimo koeficiento vertes gali duoti dideles paklaidas. 

3. Norint nustatyti stogo šilumines savybes, negalima naudoti dalies paros 
laikotarpio duomenis, tačiau reikia naudoti visos paros metu užfiksuotus 
eksperimento rezultatus. 
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PROJEKTINĖS LAUKO ORO TEMPERATŪROS 
NUSTATYMAS PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS 

GALINGUMUI SKAIČIUOTI 
 

Determination of External Design Temperature for Peak Power 
Calculation of Heating System in Buildings 

 
1) D. Pupeikis, 2)A. Burlingis, 1)V. Stankevičius 

1) Kauno technologijos universitetas, 2) KTU Architektūros ir statybos institutas, 
Lietuva  

 
Abstract. Buildings and their heating systems are designed and constructed according to existing 
building regulation rules and standards where the thermal inertia of enclosures and design outdoor 
temperature are chosen without estimation or with a insufficient estimation. The climate world wide is 
very different and therefore its impact to buildings is various too. So the concern has to be taken to the 
Lithuanian climate and methodology, requirements or recommendations chosen in order to weigh 
peculiarities of a local climate.  

For determination of a peak power of heating system it is very important to determine a thermal 
inertia and credibility level of inside microclimate parameters for a building. According to analysis 
made on databases of outside temperatures in Lithuanian cities with use of methodology for selection of 
design outdoor temperature created by Russian scientist V. Bogoslovsky and also after assessment of 
reliability factors for heating systems and thermal inertia of buildings we can claim that design outdoor 
temperature has to be chosen from range of -36oC and -18oC. 
 

 
1. ĮVADAS 

 
Statinių projektavimo ir statybos praktika parodė, kad negalima nepaisyti 

Lietuvos klimato įvairovės. Temperatūros, kritulių, vėjo, oro drėgnio ir jų kaitos 
poveikio skaitinės vertės yra pakankamai didelės ir skirtingos atskiruose Lietuvos 
regionuose. Todėl į tai turi atsižvelgti architektai, projektuotojai, konstruktoriai ir 
statybininkai projektuojant ir statant statinius Lietuvos teritorijoje. Įgyvendinant 
Europos sąjungos direktyvų reikalavimus Lietuvoje pradėti leisti statybos 
techniniai reglamentai, kurie yra privalomi projektuojant ir statant statinius, jų 
šildymo sistemas ir atitvarines konstrukcijas. 

Siekiant suprojektuoti pastato šildymo sistemą, būtina įvertinti pastatų 
šiluminę inerciją, bei parinkti optimalias klimatinių parametrų vertes. Šį darbą 
palengvino respublikinės klimatologijos normos [5], apdorojus ilgą laiką stebėtų 
klimatinių parametrų vertes. Šiame straipsnyje detaliau analizuosime vieną 
pagrindinių lauko orą apibudinančių parametrų – lauko oro temperatūrą, jos 
projektinių verčių parinkimo metodiką, sąsajas su šiluminės inercijos dydžiais bei 
įvertinsime šildymo sistemos patikimumą. 
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2. PASTATŲ ŠILUMINĖ INERCIJA IR JOS PARAMETRAI 

 
Pastato šiluminė inercija dar vadinama pastato masyvumu, kurią galima 

apibudinti kaip pastato atitvarinių konstrukcijų, pastato elementų ar baldų gebėjimą 
sukaupti ir atiduoti šilumą. Medžiagų šiluminė inercija priklauso nuo šiluminės 
talpos, šilumos laidumo koeficiento, tankio bei kitų dydžių. Yra keletas 
apskaičiavimo metodikų, kurios įvertina pastatų masyvumą lent.2.1. 
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lent. 2.1 Pastatų šiluminės inercijos dydžių palyginimai 

 
3. PASTATŲ ŠILDYMO SISTEMOS PATIKIMUMAS 

 
Patikimumo koeficiento Kpat  vertė yra svarbi parenkant projektinę lauko oro 

temperatūrą. Šis koeficientas parodo su kokiu patikimumu bus parinkta ir 
suprojektuota pastato šildymo sistema; Jei patikimumo koeficiento vertė yra 0,98 
(98%), tai skaičiuojant pastato šildymo sistemos galingumą faktinė temperatūra 
projektinę lauko oro temperatūrą gali viršyti vieną kartą per 50 metų (1/50=0.02, 
t.y. 2%), jei skaičiuojama su 50% patikimumu - vieną kartą per 2 metus (1/2=0.5 
(50%).  

Patikimumo koeficiento Kpat vertę galime išreikšti pagal pastato naudojimo 
sąlygas[1]: 
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Apibudinimas (pastato naudojimo sąlygos) 
Patikimumo  
koeficientas 

 Kpat 
Padidintos sanitarinės ir higieninės sąlygos. ~ 1 
Pastovūs technologiniai procesai gamyklose ar kitos šiuo 
požiūriu adekvačios paskirties pastate; 
Darbas ištisą parą, dviem ar daugiau pamainų ir pan. 
Pastovus žmonių buvimas pastate. 

0,9 

Periodinis žmonių buvimas pastatuose (dienomis ar naktimis, 8 
val. per parą ir pan.). 0,7 

Trumpalaikis žmonių buvimas pastate. 0,5 
 

lent. 3.1 Pastatų patikimumo koeficientai pagal naudojimo sąlygas 
 

Lietuvoje galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais statiniai yra 
skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius. Siekiant įvertinti statinių šildymo 
sistemos patikimumą, inžineriniai statiniai nėra tinkami klasifikuoti šiluminiu 
požiūriu, kadangi juose nėra šildymo sistemos arba šildymo sistema skaičiuojama 
remiantis įvairiais technologiniais ar specifiniais reikalavimais, būdingais 
inžineriniams statiniams. Remiantis šia prielaida ir statybos techninio reglamento 
[8] reikalavimais, pastatams siūlome priskirti šiuos šildymo sistemos patikimumo 
koeficientus atsižvelgiant į pastatų klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį: 
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Pastatų klasifikacija pagal jų naudojimo paskirtį Patikimumo 

koeficientas Kpat 
Vieno, dviejų ar daugiau butų pastatai 

(namai) 
0.95 
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Įvairių socialinių grupių pastatai (namai) 0.98 
Viešbučių paskirties pastatai 0.8 - 0.95 

Administracinės paskirties pastatai 0.7 - 0.75 
Prekybos paskirties pastatai 0.6 - 0.8 
Paslaugų paskirties pastatai 0.5 – 0.8 

Maitinimo paskirties pastatai 0.7 
Transporto paskirties pastatai 0.6 – 0.7 

Garažų paskirties pastatai 0.5 
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 0.5 – 0.8 

Sandėliavimo paskirties pastatai 0.5 – 0.6 
Kultūros paskirties pastatai 0.6 – 0.8 
Mokslo paskirties pastatai 0.7 – 0.98 
Gydymo paskirties pastatai 0.9 – 0.98 
Poilsio paskirties pastatai 0.5 – 0.9 
Sporto paskirties pastatai 0.5 – 0.9 

Religinės paskirties pastatai 0.7 
Specialiosios paskirties pastatai 0.7 – 0.95 

Ūkio paskirties pastatai 0.5 
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eg
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  Laikini pastatai 0.5 

 
lent. 3.2 Pastatų vidaus patalpų mikroklimatinių parametrų  užtikrinimo patikimumo 

koeficientai pagal pastatų  naudojimo paskirtį 
 
4. LAUKO ORO TEMPERATŪROS VERČIŲ PARINKIMO 

METODIKA 
 

Išanalizavus vietovės lauko oro temperatūros kitimo tendencijas, galime teigti, 
kad temperatūros kitimo amplitudės yra ganėtinai didelės, kas sąlygoja ypatingai 
kruopštų metodikos sukurimą parenkant skaičiuotinę (projektinę) lauko oro 
temperatūrą šildymo sistemų skaičiavimams. Projektinė lauko oro temperatūros 
vertė surandama pagal išraišką[1]: 

 

tosk Att ⋅+= ψ   (4.1) 
čia: 
 to – pradinė temperatūra prieš žymų atšalimą [°C]; 
 Ψ – atitvarų šiluminės inercijos faktorius; 
 At – temperatūros pokyčio amplitudė [°C]; 
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Kiekvieną žiemą (šildymo sezoną) atsiranda žymių temperatūros nukritimų 2-
4 paroms. Šį žymaus temperatūros kritimo periodą pažymėkime ∆ zp.n., 
temperatūros nukritimo (pasikeitimo) amplitudė At kurios išraiška: 

 
At= to – tmin (4.2) 

čia: 
 tmin – žemiausia šalčiausio periodo temperatūra [°C]; 
 
Šiluminės inercijos faktoriaus Ψ  vertės supratimui, pateiktoje lentelėje lent. 

4.1 matyti įvairaus  masyvumo atitvarinių konstrukcijų medžiagų, išreikšto per 
šiluminės inercijos dydį D priklausomybė nuo šiluminės inercijos faktoriaus Ψ  
įvertinant žymaus atšalimo periodo trukmę: 

 
Atitvarinės kontrukcijos šiluminės inercijos dydžio D reikšmės 

D = 1.7 D = 3.6 D = 4.7 D = 6 D = 6.9 
Žymaus 
atšalimo 
trukmė 

∆zp.n., [paros] Medis Akytas 
betonas Keramzitbetonis Silikatinė 

plyta Betonas 

2 0,993 0,91 0,85 0,72 0,72 
3 0,995 0,94 0,9 0,8 0,79 
4 0,996 0,95 0,92 0,84 0,83 

 
lent. 4.1 Šiluminės inercijos faktoriausΨ  vertės 

 
Išanalizuotos lauko oro temperatūrų vertės surinktos nuo 1983m. iki 2006m. 

laikotarpio,  iš tarptautinės aeronautikos ir mokslo asociacijos „NASA“ duomenų 
bazės. Atlikus Lietuvos klimatiniu požiūriu charakteringų vietų lauko oro 
temperatūrų duomenų analizę, išrenkame žymiojo temperatūros kritimo periodus: 

 

Lauko oro parametrai 

Vietovė 
Patikimumo 
koeficientas, 

Kpat to, [*C] At,  [*C] ∆zp.n., 
[paros] 

1 2 3 4 5 

0,98 -17,5 12,5 3 
0,9 -14 13,1 3 
0,7 -8,7 13 4 Vilnius 

0,5 -5,4 14,6 4 
0,98 -17,4 14,3 3 
0,9 -13,7 12,2 3 
0,7 -7,7 14 4 Kaunas 

0,5 -4,3 15,3 4 
1 2 3 4 5 
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0,98 -12,6 17,3 3 
0,9 -10,6 10 3 
0,7 -5,1 12,8 4 Klaipėda 

0,5 -1,3 15,2 4 
0,98 -18,7 15,3 2 
0,9 -14,6 14,7 2 
0,7 -8,4 14,5 3 Šiauliai 

0,5 -5,2 15,4 3 
0,98 -19,5 13,5 3 
0,9 -15,3 14,7 2 
0,7 -10 14 3 Utena 

0,5 -6,3 15,7 3 
0,98 -19,6 16,4 2 
0,9 -14,1 14,8 3 
0,7 -9,3 15,9 3 Varėna 

0,5 -5,8 16 3 
0,98 -16,9 15,1 2 
0,9 -13,5 12,5 2 
0,7 -8,2 12,4 3 Telšiai 

0,5 -4,8 13,6 3 
 

lent. 4.2 Lauko oro parametrų reikšmės pagal geografinę padėtį bei patikimumo koeficientą  
 
 

Skaičiuotinė lauko oro temperatūra nustatoma pagal (4.1), žinant: pradinę 
lauko oro temperatūrą prieš žymų atšalimą to, temperatūros nukritimo (pasikeitimo) 
amplitudę At bei  atitvarų šiluminės inercijos faktorių Ψ.  

Atlikus tarpinius skaičiavimus ir pritaikius šia metodiką praktiniams 
skaičiavimams, pateikiame skaičiuotinas lauko oro temperatūros reikšmes pagal 
Lietuvos geografinę padėtį, pastato šildymo sistemos patikimumo koeficientą bei 
pastato atitvarų šiluminės inercijos dydį D. 

 

Skaičiuojamoji (projektinė) lauko oro temperatūra [*C] Vietovė 
Patikimumo 
koeficientas. 

Kpat D=1.7 D=3.6 D=4.7 D=6 D=6.9 
1 2 3 4 5 6 7 

0.98 -29.9 -29.3 -28.8 -27.5 -27.4 
0.9 -27.0 -26.3 -25.8 -24.5 -24.3 
0.7 -21.6 -21.1 -20.7 -19.6 -19.5 Vilnius 

0.5 -19.9 -19.3 -18.8 -17.7 -17.5 
0.98 -31.6 -30.8 -30.3 -28.8 -28.7 
0.9 -25.8 -25.2 -24.7 -23.5 -23.3 
0.7 -21.6 -21.0 -20.6 -19.5 -19.3 Kaunas 

0.5 -19.5 -18.8 -18.4 -17.2 -17.0 
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1 2 3 4 5 6 7 

0.98 -29.8 -28.9 -28.2 -26.4 -26.3 
0.9 -20.6 -20.0 -19.6 -18.6 -18.5 
0.7 -17.8 -17.3 -16.9 -15.9 -15.7 Klaipėda 

0.5 -16.4 -15.7 -15.3 -14.1 -13.9 
0.98 -33.9 -32.6 -31.7 -29.7 -29.7 
0.9 -29.2 -28.0 -27.1 -25.2 -25.2 
0.7 -22.8 -22.0 -21.5 -20.0 -19.9 Šiauliai 

0.5 -20.5 -19.7 -19.1 -17.5 -17.4 
0.98 -32.9 -32.2 -31.7 -30.3 -30.2 
0.9 -29.9 -28.7 -27.8 -25.9 -25.9 
0.7 -23.9 -23.2 -22.6 -21.2 -21.1 Utena 

0.5 -21.9 -21.1 -20.4 -18.9 -18.7 
0.98 -35.9 -34.5 -33.5 -31.4 -31.4 
0.9 -28.8 -28.0 -27.4 -25.9 -25.8 
0.7 -25.1 -24.2 -23.6 -22.0 -21.9 Varėna 

0.5 -21.7 -20.8 -20.2 -18.6 -18.4 
0.98 -31.9 -30.6 -29.7 -27.8 -27.8 
0.9 -25.9 -24.9 -24.1 -22.5 -22.5 
0.7 -20.5 -19.9 -19.4 -18.1 -18.0 Telšiai 

0.5 -18.3 -17.6 -17.0 -15.7 -15.5 
 

lent. 4.3 Skaičiuojamosios (projektinės) lauko oro temperatūros 
  

5. IŠVADOS 
 

• Metodika padėtų tiksliau nustatyti ir parinkti pastato šildymo sistemą, 
įvertinant pastato patikimumą šiluminiu požiūriu ir pastatų atitvarų 
šiluminės inercijos savybes.  

• Išanalizavus ir palyginus pastato šiluminės inercijos dydžius galime padaryti 
išvadą, kad šiluminės inercijos dydis D nėra visiškai tinkamas siekiant 
apibudinti pastato šiluminę inerciją. Dydis D labiau apibudina pastato 
atitvarinių konstrukcijų šiluminę inerciją, o nevertinama pastato pertvarų ar 
baldų akumuliacines savybes bei vėdinimo įtakos. 

• Lauko oro temperatūros vertės įtakoja pastato energijos poreikio šildymui 
skaičiavimus. Remiantis galiojančiais norminiais dokumentais, skaičiuojant 
energijos poreikį šildymui yra naudojamas temperatūrų skirtumas tarp 
vidutinės lauko oro temperatūros per pasirinktą laikotarpį ir patalpos vidaus 
oro temperatūros. Atliekant lauko oro temperatūros duomenų bazės analizę 
tolimesniuose šio darbo etapuose numatoma sudaryti lauko oro temperatūros 
dinaminį klimatą, kuris padėtų tiksliau nustatyti vidutinę lauko oro 
temperatūrą pasirinktam skaičiavimo periodui. 
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LENKIAMŲ GELŽBETONINIŲ ELEMENTŲ 
GNIUŽDOMOS BETONO ZONOS LAIKOMŲJŲ 

GALIŲ ANALIZĖ PAGAL EC2 IR STR 2.05.05:2005 
 

Analysis of Cross-Section Capacities in Flexural  Reinforced 
Concrete Members According to EC2 and STR 2.05.05:2005 

 
1)D. Zabulionis, 2)E. Dulinskas 

1) KTU Panevėžio institutas, 2)Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Lietuva  
 
 
Abstract. Rectangular cross-section carrying capacity of reinforced concrete flexural members 
determined applying different compression zone stress diagrams, parabola with descending branch, 
parabola-rectangle, rectangular according to EC2 and rectangular according to STR 2.05.05:2005, is 
analyzed in this article. It was established that carrying capacities calculated using parabola-rectangle 
and rectangular stress diagram according to EC2 practically are equal. Also it was established that in the 
case of high concrete classes theoretical cross-section carrying capacities of flexural beams determined 
according to STR 2.05.05:2005 when compression zone depth equals to its limit value decrease with 
increase in concrete class. 

 
Pagrindinės priklausomybės 

Taikant stačiakampę įtempių diagramą gniuždomos betono zonos atstojamoji 
Fcd ir jos lenkimo momentas Mcd apie tempiamos armatūros svorio centrą 
apskaičiuojamas pagal tokias žinomas bendras priklausomybes 

 cd cd cdF f b x f b dη λ η λξ= =  (1) 

 ( ) ( )20.5 1 0.5cd cd cdM f b x d x f b dη λ λ η λ ξ λξ= − = −  (2) 

čia ξ – santykinis gniuždomos zonos aukštis ξ = x/d, η ir λ yra koeficientai kuriais 
stačiakampės įtempių diagramos plotis ir aukštis pakeičiamas taip, kad 
stačiakampės ir kreivalinijinės įtempių diagramos plotai būtų lygūs, taip pat ir šių 
diagramų svorio centrų koordinatės būtų lygios. Esant ekvivalentiniam diagramų 
keitimui laikomosios galios apskaičiuotos taikant kreivalinijines įtempių diagramas 
ir jai ekvivalenčias stačiakampes įtempių diagramas turi būti vienodos. 

Pagal EC2 stačiakampės įtempių diagramos koeficientai skaičiuojami pagal 
tokias formules 

 
( )

2

2

1.0 kai 50MPa
1.0 50 200, kai 50MPa

EC ck

EC ck ck

f
f f

η
η

= ≤ 
= − − > 

  (3) 
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( )

2

2

0.8 kai 50MPa
0.8 50 400, kai 50MPa

EC ck

EC ck ck

f
f f

λ
λ

= ≤ 
= − − > 

  (4) 

Pagal STR [1] betono skaičiuotinio stiprio koeficientas α ir gniuždomos 
betono zonos deformatyvumo charakteristika ω atitinka η ir λ koeficientus [2]. Šie 
koeficientai skaičiuojami pagal tokias formules [1] 

 
( )

0.9 kai 50MPa
0.9 50 200, kai 50MPa

STR ck

STR ck ck

f
f f

η α
η α

= = ≤ 
= = − − > 

  (5) 

 0,008STR cda fλ ω= = −   (6) 

čia a – koeficientas įvertinantis betono rūšį: sunkiajam betonui a = 0.85, 
smulkiagrūdžiui A grupės a = 0.80, smulkiagrūdžiui B grupės a = 0.75, lengvajam 
a = 0.80, fcd – betono skaičiuotinis gniuždymo stipris 

 
( )[ ]

1,5,kai 50MPa
1,5 1,1 500 ,kai 50MPa

cd ck c ck ck

cd ck c ck ck ck

f f f f
f f f f f

α γ α
α γ α

= = ≤ 
= = − > 

 (7) 

čia α – koeficientas priklausantis nuo gniuždomos zonos įtempių diagramos. Imant 
stačiakampę įtempių diagramą α = 0.9, imant kreivalinijinę α = 1.0. Tačiau mūsų 
analizėje koeficientas α yra tas pats kaip koeficientas η (1) ir (2) lygtyse. Todėl 
skaičiuojant fcd pagal (7) formules imsime, kad α = 1.0. Skirtingų diagramų η ir λ 
koeficientai, kai ηSTR ir λSTR apskaičiuoti imant, kad a = 0.85 pateikti 1 lentelėje. 
 
Normalinio pjūvio laikomosios galios analizė 
Kaip rodo (1) formulė taikant skirtingas diagramas gniuždomos zonos atstojamoji 
skirsis tik dėl η ir λ koeficientų skirtingų sandaugų ηλ. Skirtingų diagramų 
koeficientai η gali būti skirtingi ir λ koeficientai taip pat gali būti skirtingi, tačiau 
jeigu ηλ koeficientų sandauga vienoda tuomet ir skirtingų diagramų gniuždomos 
zonos atstojamosios bus vienodos kai gniuždomos zonos aukštis yra tas pats. Kaip 
rodo 1 lentelė kai (8 ≤ fck ≤ 50) MPa ηEC2λEC2 = 0.8 ≈ ηparab-rectλ parab-rect = 0.81. Τodėl 
taikant šias diagramas atstojamosios praktiškai bus lygios. Mažiausios reikšmės yra  
ηSTRλSTR koeficientų sandaugos. Todėl atstojamoji apskaičiuota pagal STR [1]  bus 
mažiausia. Tačiau pagal (2) gniuždomosios zonos atstojamosios lenkimo 
momentas Mcd apie tempiamos armatūros svorio centrą priklauso nuo koeficiento 
ηλ(1-0.5λξ) sandaugos. Kaip matome Mcd priklauso nuo gniuždomos zonos 
aukščio, o šis aukštis, priklauso nuo skaičiavimo metodikos ir ribinių gniuždomo 
betono deformacijų εcu. Todėl toliau palyginsime gniuždomos zonos skaičiuotines 
laikomąsias galias apskaičiuotas taikant skirtingas diagramas: parabolės, 
parabolės-tiesės ir stačiakampes pagal EC2 ir STR [1] esant ribiniam gniuždomos 
zonos aukščiui. 
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1 Lentelė. Stačiakampės įtempių diagramos koeficientai 
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parabolės diagrama su krintančia dalimi pagal [3] 
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parabolės–tiesės diagrama pagal [4] 
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stačiakampė diagrama pagal STR 2.05.05:2005 [1] (5) ir (6) formules 
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stačiakampė diagrama pagal EC2 (3) ir (4)formules 

ηEC2      1     

0.
97

5 

0.
95

0 

0.
90

0 

0.
85

0 

0.
80

0 

λ EC2      

0.
80

0     

0.
78

8 

0.
77

5 

0.
75

0 

0.
72

5 

0.
70

0 
 
Imsime skaičiuojamuosius medžiagų stiprius, sijų plotis ir naudingas aukštis 

yra 1 m, t.y. b = 1 m, ir d = 1 m. Gniuždomos betono zonos atstojamųjų lenkimo 
momentų Mcd apie tempiamos armatūros svorio centrą priklausomybės nuo betono 
klasės, apskaičiuotos pagal (1) ir (2) formules, pavaizduotos 1 pav. Šiame 
paveiksle taip pat pavaizduoti ir šių laikomųjų galių santykiai. Remiantis EC2 
prielaida, kad galioja plokščiųjų pjūvių hipotezė santykinis ribinis gniuždomos 
zonos aukštis ξlim skaičiuojamas taip [5,6,7,8] 

 
( ), 2

1 1
1 1lim EC

yd cu yd s cuf E
ξ

ε ε ε
= =

+ +
 (8) 

 Mcd,rect,STR reikšmės apskaičiuotos imant stačiakampę įtempių diagramą pagal 
STR [1] kai ξ = ξlim,eff,STR, čia ξlim,eff,STR apskaičiuotas pagal (9) ir (6) formules imant 
a = 0.85, σsc,lim = 500 MPa, σs,lim = fyd, fyk ∈{400,500,600,800} MPa. 
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( )( ), , 61 1 1,1500 10

STR
lim eff STR

yd STRf
λξ

λ
=

+ −⋅
 (9) 

 Skaičiuojant Fcd ir Mcd pagal (1) ir (2) formules betono skaičiuojamieji 
stipriai buvo skaičiuojami pagal (7), o armatūros pagal fyd = fyk/γc formulę. 
Koeficientas γc = 1.1. kaip žinoma pagal EC2  γc = 1.15 tačiau šioje mūsų analizėje 
imamas 1.1 reikšmė. 

Kaip rodo 1 pav. Mcd,rect,STR mažėja kai betono stipris didėja maždaug nuo (50 
– 60) MPa, t.y. kai fck ≥ 60 MPa. Tačiau, realiai didėjant betono klasei 
gniuždomosios zonos atstojamosios lenkimo momentas apie tempiamos armatūros 
svorio centrą didėja. Tai rodo Mcd reikšmės apskaičiuotos imant parabolės 
diagramą, ir parabolės – tiesės diagramą (1pav.). Iš 1 pav. matyti, kad esant aukštų 
klasių betonams kai ξ = ξlim Mcd,rect,STR žymiai mažesnė už Mcd,parab, Mcd,parab-rec ir 
Mcd,rect,EC2. Santykinis skirtumas Mcd,rect,STR su Mcd,parab yra net 52.5 %. Iš 1 pav. taip 
pat matyti, kad (8 ≤ fck ≤ 50) MPa intervale Mcd,parab-rec ir Mcd,rect,EC2 praktiškai yra 
lygūs. Kai fyk ∈{400,500,600,800} MPa Mcd,rect,EC2 su Mcd,parab santykinis skirtumas 
yra tik 0.2%. Intervale (50 < fck ≤ 90) MPa šis santykinis skirtumas yra didesnis – 
5.6%.  

Toliau palyginsime lenkiamų gelžbetoninių elementų skerspjūvio laikomąsias 
galias kai santykinis gniuždomos zonos aukštis neviršija ribinio, t.y. kai ξ ≤ ξlim, 
apskaičiuotas pagal formules 

 1 0yd s cdf A f bdη λξ− =  (10) 
 ( )0.5cd Rdf bd d d Mη λξ λξ− =  (11) 

Iš (10) išreiškus ξ 
 ( )1yd s cdf A f bdξ η λ=  (12) 

ir įrašius į (11) bei sutraukus panašius narius gauname 

 ( )( )1 10.5yd s yd s cd Rdf A d f A f b Mη− =  (13) 

Kaip matyti iš (13) kai ξ ≤ ξlim imant skirtingas diagramas laikomosios galios 
MRd skirsis tik dėl skirtingo η koeficiento. Kuo didesnis η tuo didesnis MRd. Kaip 
žinoma intervale (8 ≤ fck ≤ 50) MPa koeficientas η didžiausias imant stačiakampę 
diagramą pagal EC2 ηEC2 = 1.0, antroje vietoje imant parabolės-tiesės diagramą – 
ηparab-rect ≤ 0.973 trečioje vietoje imant stačiakampę diagramą pagal STR ηSTR = 0.9 
ir ketvirtoje imant parabolės diagramą su krintančia dalimi 
0.852 ≤ ηparab-rect ≤ 0.878. 
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1 pav. Gniuždomos betono zonos atstojamosios ir šių atstojamųjų lenkimo momentai apie 

tempiamos armatūros svorio centrą bei jų santykiai, kai ξ = ξlim, ir b = d = 1 m  

Vadinasi (8 ≤ fck ≤ 50) MPa intervale analogiška tvarka išsidėstys ir gelžbetoninių 
elementų skerspjūvių laikomosios galios apskaičiuotos imant minėtas diagramas. 
Jeigu skerspjūvio laikomoji galia skaičiuojama pagal (11) formulę tuomet 
laikomųjų galių santykis imant, kad fydAs1 = ηifcdbdλiξi ir ξj ≤ ξlim bei ξi ≤ ξlim čia 
ξlim = min{ξlim,i, ξlim,j}, sutraukus panašius narius, yra toks 

 ( ) ( ), , 2 2Rd i Rd j i i i i i jM M = − −ξ λ ξ λη λ  (14) 
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Pagal (14) formulę apskaičiuoti laikomųjų galių santykiai kai ξi = 0.55 pavaizduoti 
2 pav. 

Pagal laikomųjų galių artumą MRd,parab-rec ir MRd,parab diagramas suskirstysime į 
rangus. Naudosime tokį paklaidos matą 

 , ,max 1 Rd i Rd jM M−  (15) 

čia i ∈{rect,EC2; rect,STR; parab-rec; parab}, j ∈{parab-rec; parab} be to i≠j. 
Diagramų rangai duoti 2 lentelėje. Kaip matome (8 ≤ fck ≤ 90) MPa intervale 
mažiausias skirtumas susidaro tarp MRd,rect,EC2 ir MRd,parab-rec, o didžiausias tarp 
MRd,rect,EC2 ir MRd,parab-rec. 
 

 

2 pav. Gniuždomos betono zonos atstojamųjų santykis ir šių atstojamųjų lenkimo momentų 
apie tempiamos armatūros svorio centrą santykis kai ξ = 0.55  

Atlikus analizę matyti, kad taikant skirtingas diagramas gaunamos skirtingos 
identiškų skerspjūvių laikomosios galios taip pat ir gniuždomų zonų laikomosios 
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galios. Kaip rodo 2 pav. praktiniams skaičiavimams pakankamu tikslumu galima 
imt, kad MRd,rect,EC2 = MRd,parab-rec. Tačiau palyginus Mcd,parab su Mcd,parab-rec ir 
Mcd,parab su Mcd,parab-rec matome, kad skirtumas žymus (2 lentelė). Čia iškyla 
klausimas kokią laikomąją galią imti kaip tikrą? Pagal [1,9,10] vienareikšmiškai 
pabrėžiama, kad lenkiamų elementų skerspjūvių stiprumų skaičiavimui taikoma 
parabolės-tiesės arba tampiai-plastiško kūno σc-εc diagramos taip pat stačiakampė 
gniuždomos zonos įtempių diagrama. Tačiau parabolės diagramą galima taikyti 
netiesiniams konstrukcijų skaičiavimams, vadinasi ir lenkiamų elementų 
normalinių pjūvių stiprumams skaičiuoti taip pat. Pagal [11] parabolės įtempių 
diagramą su krintančia dalimi galima naudoti bet kokio skerspjūvio ir bet kaip 
armuotų bei apkrautų gelžbetoninių konstrukcijų deformacijų ir stiprumo 
skaičiavimui. Pagal [11] stačiakampę įtempių diagramą galima taikyti skaičiuojant 
tik skerspjūvio pagrindinių ašių atžvilgiu simetriškai armuotus ir simetriškai 
apkrautus stačiakampio, tėjinio ir dvitėjinio skerspjūvio elementus. Iš dalies į 
iškeltą klausimą kokią diagramą reikėtų taikyti skaičiuojant lenkiamus elementus 
galima atsakyti palyginus teoriškai apskaičiuotas ir bandymais nustatytas 
skerspjūvių laikomąsias galias. 

 

2 lentelė. Didžiausi santykiniai laikomųjų galių skirtumai pagal (15) kai ξ = 0.55 

Rangas MRd,i MRd,j Didžiausia paklaida pagal (15) %
(8 ≤ fck ≤ 50) MPa 

1 MRd,rect,EC2 MRd,parab-rec 0.8 
2 MRd,rect,STR MRd,parab-rec 2.1 
3 MRd,rect,STR MRd,parab 2.3 
4 MRd,parab-rec MRd,parab 5.3 
5 MRd,rect,EC2 MRd,parab 6 

(50 < fck ≤ 90) MPa 
1 MRd,rect,EC2 MRd,parab-rec 0.9 
2 MRd,parab-rec MRd,parab 1.2 
3 MRd,rect,STR MRd,parab-rec 1.9 

MRd,rect,EC2 MRd,parab 4 
MRd,rect,STR MRd,parab 

2.10 

 
 

Išvados 
• Gniuždomos betono zonos laikomosios galios apskaičiuotos taikant 

stačiakampę įtempių diagramą pagal EC2 ir parabolės–tiesės įtempių diagramą 
praktiškai yra lygios. Šių laikomųjų galių didžiausias santykinis skirtumas yra 

118



toks: gniuždomos zonos atstojamosios – 6.3% ir šios atstojamosios lenkimo 
momento apie tempiamos armatūros svorio centrą 5.6%. 

• Mažiausias skirtumas tarp teoriškai apskaičiuotų laikomųjų galių susidaro 
imant stačiakampę įtempių diagramą pagal EC2 ir parabolės-tiesės įtempių 
diagramą. Kai betono charaktaeristinis stipris neviršija 50 MPa šių laikomųjų 
galių didžiausias santykinis skirtumas yra tik 0.2%, esant stipresniam betonui – 
0.9%. 
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SAFETY PREDICTION OF CONCRETE FRAME 
JOINTS OF MULTI-STOREY BUILDINGS 

 
Daugiaaukščių pastatų gelžbetoninių rėmų jungčių saugos 

prognozavimas 
 

Alg. Kudzys 
Palffy and Associates Inc. Architects and Planners, Japan 

 
Anotacija. Akcentuojama būtinybė prognozuoti projektuojamų gelžbetoninių rėmų jungčių tikimybinę 
saugą. Aptariamos šių jungčių branduolių įrąžos. Nagrinėjami Japonijoje ir Europos Sąjungoje taikomi 
kerpamojo atspario kriterijai jungčių stiprumui ir patikimumui apskaičiuoti. Pateiktas gravitacinėmis ir 
horizontaliomis (šoninėmis) jėgomis deformuojamų jungčių ilgalaikis saugos prognozavimo modelis ir 
jo realizavimas. Sugretinti Japonijoje ir Europos Sąjungoje projektuojamų rėmų jungčių patikimumo 
indeksai. 
 

1. Introduction 
 

Multi-storey moment-resisting (or sway) concrete frames as complex 
hyperstatic systems are capable of responding to bending and torsion moments, 
axial and shear forces caused both by gravity and lateral variable actions.  

Beam-column and floor-wall joints of in situ concrete systems may be treated 
as rigid because their deformations have no significant influence on the 
redistribution of internal moments and forces. Experimental researches and shear 
strength analysis results show that the loss of carrying capacity of joints of cast-in-
situ frames may occur due to a brittle failure of their core concrete. 

The cores of beam-column joints receive normal and shear stresses from 
adjacent frame members. They must ensure an integrity of load-carrying systems. 
Therefore, the joints cores as main particular members of structural systems belong 
to high-reliability members whose shear strength and safety should be checked in 
design procedures very carefully. In order to choose objectively a reliable 
resistance criterion of joint cores, their plane state of stresses and actual resisting 
mechanism must be based on experimental research data.  

Despite fairly developed up-to-date concepts of the reliability and risk 
theories including the general principles on reliability prediction for structures [1, 
2], it is difficult to apply probability-based approaches in the structural safety 
analysis. These approaches may be acceptable to a design practice of building 
engineers only using unsophisticated and easily perceptible mathematical models. 
One of these approaches is presented in this paper. 
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2. Gravity and lateral action effects 
 
The action effects of frame members are caused by permanent loads g , 

sustained )(1 tq  and extraordinary )(2 tq  components of live floor loads and lateral 
wind (or seismic) actions )(tw  (Fig. 1).  
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Fig. 1. The fragment of multi-storey moment-resisting frames, its loads and actions effects 

 
According to Rosowsky and Ellingwood [3], the annual extreme sum of 

sustained and extraordinary components of live loads 21 qqq +=  may be modeled 
as a rectangular renewal pulse process and described by a Type 1 (Gumbel) 
distribution of extreme values. It is proposed to model the annual extreme wind 
load as a basic variable also by the Gumbel distribution law [4]  

The duration of extreme live loads qd  may be considered as deterministic. 
Therefore, the recurrence number of joint two extreme actions may be expressed as: 
 ( ) wqwqnqw ddtn λλ+=  (1) 

where nt  is a design working life of structures in years. Thus, for merchant and 
residential buildings the recurrence number qwn  by (1) is equal to 0.2-2.0 and 0.2-
0.5, respectively. The recurrence numbers of extreme live loads q  simultaneously 
on two and three storeys of office and residential buildings are equal respectively 
to == qndtn 22  0.27-0.82 and == 2

3 3 qndtn 0.001-0.01 and may be neglected.  
Action effects on the beam-column joint faces caused by gravity and lateral 

forces may be treated as single (statistically independent) bending moments, 
compressive and shear forces (Figure 2). 
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Fig. 2. Effects on the faces of joints exposed to gravity (a) and lateral (b) loads 
 

The resultant horizontal ( )hwhp VV ,  and vertical ( )vwvp VV , shear forces acting 
on the joint cores of concrete frames may be expressed as: 
 ( ) 2432211 pppphp VVzMzMV +−−=  (2) 
 ( ) 2432211 wwwwhw VVzMzMV +−+=  (3) 
 ( ) 2214433 ppppvp VVzMzMV −−+=  (4) 
 ( ) 2214433 wwwwvw VVzMzMV +−+=  (5) 
 

3. JOINT SHEAR RESISTANCE CRITERIA 
 

The Architectural Institute of Japan [5] suggested the model (Fig. 3, a) and to 
modify the resistance criterion of reinforced concrete cores as follows: 
 ( )hwhphccjh VVVfhbR +=≥= β  (6) 

where =β 0.25, ( ) ccbj bbbb ≤+= 5.0 , cf  – concrete compressive strength. 
The New Zealand Standard [6] and adopted by CEB [7] model takes into 

account both horizontal and vertical shear forces in combination with the normal 
forces acting on the joint core faces. The joint core resistance mechanism presented 
in Fig. 3, b demonstrates that the diagonal inner tensile forces F  provoke inclined 
cracks and form the diagonal strut the concrete of which may be destroyed by 
compressive forces F . Therefore, the predictive compressive strength of this strut 
as its resistance criterion can be expressed as follows: 
 FfbtR cjsss >= γ  (7) 

were =sγ 0.85 is the strength reduction factor; 

122



 

T T

T T
T T

T T

C C

C C

C
C

C C

V V
V V

F

StrutV V

V

V

V V

z z

t

z z

z z

h

h

z za) b)

1 1

2
2

4 4

3 3

1 1

2 2

4
4

3 3

1 1

2 2

4 4

h

v

3 3

1 12 2

4 4

b

c

3 3

 
 

Fig. 3. The internal forces of joint cores according to shear (a) and diagonal 
compression strut (b) design models 

 

 22
cbs zzt += χ  (8) 

is the concrete strut depth, where =χ 0.35, 0.4 and 0.45 if the ratio =cb hh 1.5, 
1.25 and ≤ 1, respectively. 

The diagonal compressive force, F , may be expressed in the form: 

 ( ) ( )[ ] 2/122
vwvphwhp VVVVF +++=  (9) 

The components of this force caused by gravity and lateral actions are: 

 ( ) 2/122
vphpp VVF += ; pw FFF −=  (10) 

 
4. STRUCTURAL SAFETY ANALYSIS 

 
The time dependent safety margin of joint cores may be defined as their 

performance process: 
 [ ] )()(,)( tSSRtgt wwppR θθθ −−== XθZ  (11) 

where the additional random variables θ  represent the uncertainties of calculation 
models in transformation of basic variables into the resistance R  and the action 
effects pS  and wS  caused by gravity, p , and lateral, w , loads (Fig. 4). The 
means and standard deviations of the additional variables may be presented as 

1=== wmpmRm θθθ ; 06.0=hRσ , 10.0=sRσ , == wp θθ σσ 0.10 [2, 8].  
For the sake of simplified but quite exact probabilistic analysis, it is expedient 

to present Equation (11) in the form: 
 )()( tSRtZ wc −=  (12) 
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where 
 hpphc VRR θ−=  or ppsc FRR θ−=  (13) 
is the conventional resistance in shear of joint cores as a stationary process 
modeled by the Gaussian distribution law; )(tSw  is the random annual extreme 
action effect )(tVhw  or )(tFw  caused by lateral actions modeled by the Gumbel 
distribution law. 
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Fig. 4. Dynamic model for a safety prediction of joints 
 

According to the theory of extreme values, the lifetime maximum of annual 
extreme action effects )( nw tS  also obeys the Gumbel distribution law with the 
same annual standard deviation )1()( wnww StSS σσσ ==  [2]. The mean of lifetime 
maximum of annual extreme action effects and the long term survival probability 
of joints are expressed as follows: 
 nwwmwm tSSS ln78.0)1( ××+= σ  (14)
  

 { } { } dxxFdxxfSRtT
wc SRwcn )()(

0
∫
∞

=>≈≥ PP  (15) 

where )(xf
cR  and )(xF

wS   are the density and distribution functions of 
conventional resistance and extreme action effect.  

The reliability index of joints is equal to { }( )ntT ≥Φ= − P1β . This index was 
varied for the frame while their statistics for forces were as follows: 

1) =hmR 1995 kN, =hR2σ 68811 (kN)2, =hpmV –19.7 kN, =hpV2σ 5 (kN)2, 

=hwmV 656.3 kN, =hwV2σ 39672 (kN)2; 

2) =smR 3260 kN, =sR2σ 245200 (kN)2, =pmF 253.8 kN, =pF2σ 751 

(kN)2, =wmF 772.5 kN, =wF2σ 53708 (kN)2. 
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According to Eq. (15), for a 50 year reference period, the long term survival 
probability of analysed joints modeled by the recommendations of the 
Architectural Institute of Japan (Fig. 3, a) and the New Zealand Standard (Fig. 3, b) 
are rather like: =hP 0.97274 ( =hβ 1.92) and =sP 0.9883 ( =β 2.27). 

 
5. Conclusions 

 
The structural safety of joints of moment-resisting frame-type systems of multi-

storey buildings subjected to large lateral forces may be predicted in a simple and 
easily perceptible manner. Using presented in this paper unsophisticated probability-
based approaches, the resistance criteria of concrete joint cores recommended by the 
Architecture Institute of Japan, and the New Zealand Standard (adopted by CEB) 
correspond approximately to the same reliability level. 
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EFFECTIVE USE OF COLD-FORMED STEEL 
STRUCTURES FOR LOW-STORY URBAN 

BUILDINGS 
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Abstract: The paper considers some examples of economical steel structures developed in Russia using 
zinc-coated cold-formed sections for frames of buildings with height not excee ding 12 m. Structural 
material is coiled steel with the thickness range not exceeding 1.2- 2.0 mm and double-side zinc coating 
of at least 18 µ. Cold-formed channel, C, Z and Σ-shaped sections of increased stiffness with height 
varying from 100 to 280 mm are fabricated from this steel by a continuous rolling. Such sections can be 
used to assemble frames, columns, girths, trusses, beams and purlins. Connections of cold-formed 
sections and structural members are made using normal bolts, self-tapping screws and combined rivets. 
Of particular interest are load-bearing structures made of perforated wall sections allowing to greatly 
increase their thermal resistance within cladding structures. 
 
1 INTRODUCTION 

Over the recent 8-10 years a new branch of construction industry has been 
formed in Russia: production of zinc-coated steel cold-formed sections. The area of 
the widest structural application covers various-purpose lightweight and cladding 
structures for buildings and constructions used in all regions of Russia, including 
seismic regions and those located within the Polar circle. 

 The use of such structures instead of traditional ones made of reinforced 
concrete, brick, wood or rolled steel plates yields a considerable economic effect in 
the above industry owing to a reduction of dead and seismic loads, transportation 
costs and labor consumption during erection works, and of construction time as 
well. 

 Below are given some examples of a successful realization of advantages made 
of zinc- coated steel cold-formed sections during construction and reconstruction 
of a number of civil engineering buildings. 

2 FRAME BUILDINGS 
 For fabrication of frames for buildings a production range of standard cold-

formed 
sections is used with 3 types of cross-sections: channel, C and Z-shaped. The 
height of sections varies from 100 to 300 mm. To increase stiffness of sections 
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subjected to local loads and torsion their walls are given Σ-shape while profiling. 
(Fig. 1) 
 

 

 
Fig. 1. Types of cold-formed steel sections: a – flat web, 

b - increased stiffness web, с-perforated web. 

The sections are fabricated from 0.7-2.0 mm thick coiled zinc-coated steel with 
the yield strength of 250 to 350 MPa and relative elongation of at least 18%. The 
overall mass of zinc coated on both surfaces of coiled steel shall be not less than 
275 g per square meter, thus providing section corrosion resistance for at least 25 
years provided that the frame is in se rvice in non-aggressive or slightly aggressive 
environments. In order to make higher corrosion resistance of the frame elements 
sections may be fabricated from zinc-coated steel with applied polymeric or 
varnish coatings. For decreasing heat conductivity of cold-formed sections used 
within cladding structures walls are perforated during profiling to produce 
longitudinal slots. Heat conductivity of perforated sections (or “thermo-profiles”) 
is comparable with that of wood elements with the same cross-section area. 2 
systems of outside walls were developed for low - story buildings: 
– load-bearing walls with the frame made of thermoprofiles; 
– plate assembly self-supporting walls or those using panels.  

Load-bearing outside walls comprise: 
- 0.7-1.5 mm thick zinc-coated steel perforated sections forming vertical 
supports and girths which are interconnected by means of self-tapping screws (Fig. 
2); 
– effective incombustible insulation material (mineral wool, basalt, glass-fiber 
panels); 
– TYVEK-type film vapor seal; 
– gypsum wallboards used for sheeting; 
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– outside facing using brick, siding sheets, wood panels with an air gap provided 
from the ins ulation material surface.  

The wall thickness varies from 150 to 250 mm when the reduced resistance of 
heat transfer is of 3.2 to 5.1 m2. °C/Bt. The internal frame of a building is made of 
twin solid-wall sections forming supports with double-tee or box cross-sections. 
Beams for 
intermediate floors are fabricated using single or twin C-shaped sections with 
height varying from 150 to 300 mm which are connected to columns by bolts. 

A corrugated steel deck is placed on beams providing out-of-plane stability of 
beam upper flanges and serves as a stiffening diaphragm which replaces horizontal 
braces.  

The deck should be attached to supports using self-tapping screws for each 
corrugation. 

An attic floor includes a steel frame, diagonal braces, boarded ceiling and 
mineral wool ins ulation panels. The frame of the floor is made using 600 mm 
spaced thermo-profiles and purlins for the boarded ceiling on which the insulation 
material is placed. Load-bearing roof structures consist of roof trusses or beams 
which are made of zinc-coated cold-formed sections 6-15 m span roof systems are 
used as follows: 
– simple and double-web triangular trusses; 
– trusses with parallel chords; 
– two- slant beams with ties. 

 
For fabrication of elements of roof trusses and beams channel, C and Z-shaped 

cold- 
formed sections are used. Trusses are fabricated with symmetrical cross-sections in 
relation to a vertical plane with attachment of lattice elements to the chords. As a 
rule, truss chords are made of single sections, and for lattice elements single or 
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twin C-shaped sections are used. While designing trusses their elements are 
optimized for the shape and cross-section area so to minimize their overall weight. 
Considering that there are eccentricities in joints, chords and lattice elements are 
designed with account for bending moments. For out-of-joint loading chords are 
designed for a combined action of longitudinal forces and bending moments as 
provided for in Eurocode 3  and AISI Standard (Ref. 1,2). Element connections of 
roof structures are made using self-tapping screws the number of which is 
determined by a calculation. In the case when the size of section flanges and walls 
is insufficient for placing a required number of screws or bolts, the design of 
particular structural joints provides for 2-6 mm thick gussets and cover plates. 
Roof structure joints bearing on the frame supports can be designed as hinged or 
rigid. 

3 FRAMELESS ARCH ROOFS 
 The unique technology of fabrication and erection of frameless arch buildings 

using K-span steel cold-formed sections is well-known. It is being permanently 
improved and 
is widely used in Russia. Over the last 5-6 years this technology has been used for 
construction of about 60 buildings with spans of 12-24 m (roofed markets, railway 
station buildings, rec reation centers, garages and cold store buildings). For metal 
consumption and construction time such buildings are much more cost-efficient as 
compared to similar ones (foreign or domestic) with the use of frame-type steel 
structures. 

 Cold-formed sections performing load-bearing and cladding functions in 
frameless buildings are made from 0.8-1.2 mm thick zinc-coated steel on a 
construction site using two movable forming and curving machines. One of the 
machines forms a straight П-shaped section while the other curves it on a given 
radius (not less than 2 m). The length of the section made is not practically limited, 
and for an arch roof, as a rule, it corresponds to the arc length of its cross-section. 
For this reason sections without transverse joints overlap entirely a building span. 
Sections are interconnected along longitudinal edges with a fold seaming machine 
without using fasteners. Walls and partitions in a building having a roof of this 
design are made of straight cold-formed sections which are manufactured and 
connected using the above described technique. (Fig. 3) 
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The field of application for such buildings depends on their sizes, design loads, 
temperature and moisture conditions, degree of environment aggressiveness and 
fire safety requirements. Strength, safety and effectiveness of such a structure 
depends greatly on how much accurately the design will consider specific 
structural behavior due to section wall thinness, surface corr ugation of section 
faces after curving, final stiffness of folded joints, increased deform ability of an 
arch roof (especially, for the case of unsymmetrical loading). 

 The Melnikov Institute developed “BIPLAN” program which allows to evaluate 
enough accurately deformability and load-bearing capacity of arch roofs of the 
described design accoun ting for specific features of structural nonlinear behavior 
for various combinations of design loads, including snow, wind and seismic loads. 
As a basis for design a finite element method was used considering structural 
geometric 

nonlinearity, structural form initial imperfections (for example, corrugations on 
section faces), action of end walls and other fa ctors influencing the behavior of 
roof shells. With the help of this program areas of rational use for arch roofs of the 
said type were defined depending on span ratios, curvature radius, material 
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thickness, distances between walls or transverse load-bearing partitions and design 
loads (Ref. 3) 

Recommendations for design of frameless arch buildings developed by the 
Melnikov Institute were used in construction practice. (Fig. 4, 5) 

 
 

CONCLUSION 
 The fabrication and use of zinc-coated cold-formed sections in mass production 
civil enginee ring becomes one the priorities of construction industry development, 
being in keen demand in Russia because of their evident advantages. 
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NEW CONCEPT AND ITS REALIZATION IN 
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STRUCTURES AND FOUNDATIONS 
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projektavimo ir vertinimo normose 

 
 

B. Užpolevičius 
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Anotacija. Šiuo metu taikomoms Skaičiuotinių Reikšmių (SR) normoms, kuriose patikimumas 
užtikrinamas netiesiogiai, taikant Dalinių Koeficientų metodą. Siūlomos Tiesioginės Tikimybinės-
Statistinės (TTS) normos, kuriose patikimumas projektuojamas ir esančių (bandomųjų) konstrukcijų ir 
pagrindų patikimumas vertinamas tiesiogiai, taikant tikimybių teorijos ir matematinės statistikos 
modelius. TTS normos siūlomos kaip alternatyva SR normoms. 

Aptariama projektavimo ir vertinimo tikimybinio-statistinio uždavinio formulavimo ir jo sprendimo 
svarba rengiant TTS normas. SR normos pateikiamos kaip atskiras TTS normų atvejis, t. y. TTS normos 
traktuojamos kaip natūralus SR normų apibendrinimas ir tolimesnis išvystymas. 

Nurodomi SR ir TTS normų esminiai skirtumai ir bendrieji jų ypatumai, aprašoma SR normų 
praktinio taikymo (istorinės) patirties perėmimo rengiant TTS normas metodika. TTS normų praktinio 
taikymo pavyzdžiai pateikiami šios konferencijos rinkiminio kitame straipsnyje. 
 
1. Introduction 

Currently resistance margin Z=R–E or Z=R/E (here R – resistance, i.e. 
strength, stiffness, E – action effect) of critical zones or systems of these zones of 
structures or foundations (further – members) is usually designed, or existing, for 
example, for tested members resistance margin is assessed (further – assessed), 
using the Design Values (DV) standards. In DV standards, target, i.e. specified by 
standards reliability PDV of resistance margin Z, or corresponding to it reliability 
index βDV, when designing and assessing members, is guaranteed indirectly, using 
the Partial Factor method (see [1, 2, 3]). Therefore this indirect guarantee of 
reliability, the probabilistic meaning of DV standards is hidden and that restricts 
the field of practical application (see [4] Table 1) and the improvement of DV 
standards. 

A lot of effort was put in creation of the methods for adjustment of reliability 
for partial factors which were specified by DV standards, using not only practical 
(historical) experience of applying these standards, but also taking into account the 
target reliability value βDV in DV standards. FORM (First Order Reliability 
Method), which is regulated in the International Standards [1, 2], was created and 
perfected for this purpose. Though when it is required to establish the value of βDV 
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using the FORM method or to correct the values of partial factors specified in DV 
standards, probabilistic analysis that are not conformable with the DV standards 
need to be carried out, and these calculations require large-scale statistical analysis 
(an example of such analysis and investigations would be the paper [3]). It 
complicates the immediate use of additional information, including operative 
statistical information, (e.g., obtained in resistance margin compulsory control for 
members of structures or foundations, continuously carrying out tests and 
investigations, including statistical investigations in loads or actions), for example 
in design of more reliable members without additional expenditure of materials, or 
in design of more economical members without decreasing their reliability. 
 
2. The peculiarities of Direct Probabilistic-Statistical standards 

Because of the discussed drawbacks of DV standards, as an alternative Direct 
Probabilistic-Statistical (DPS) standards were created, and for three decades of 
experience in applying and developing these standards has been accumulating (all 
in all, about ten standards and their projects, including the noteworthy [5-8], were 
created). In DPS standards, like in the current DV standards, as criteria for the 
design and assessment the target reliability for safety and serviceability was 
chosen. But in DPS standards neither design values, nor partial reliability factors 
are used, and the reliability is designed and assessed directly applying probability 
theory and mathematical statistical models, including random process models 
adopted for engineering analysis. For this purpose, a probabilistic and statistical 
problem for design and assessment of structure and foundation members with 
target reliability was formulated and on the basis of this problem solution, DPS 
standards [4,9-17] were created. 

Besides this first peculiarity of DPS standards, i.e. direct probabilistic and 
statistical design and assessment of members, the second peculiarity of DPS 
standards, in comparison with DV standards, is that the application of DPS 
standards is based on identification of different generality (universality) of Sets of 
Members (SSM) of structures and foundations [7,9,12]. General Statistical Set of 
Members (GSM) is identified, which corresponds to the SSM designed according 
to DV standards. The same General Set of Members but designed using DPS 
standards is noted by symbol GSMD. Uncertainty (dispersion) of resistance margin 
Z in GSMD before making calculations according to DPS standards is usually 
thoroughly checked, and in the case of possibility, is reduced, thus they do not 
exceed the uncertainties in GSM. In addition, sets of members composing the 
whole GSMD are identified, e. g., related to location or/and origination and/or 
time, numerous Local Set of Members (LSM) or numerous Set of Controlled 
Members (CSM). 

A comprehensive formulation of probabilistic-statistical problem, its solution 
in DPS standard, solution application in relation with GSM, GSMD, LSM or CSM 
identification, collection and use of statistical information about the resistance 
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margin Z of these sets, with allowance for the small amount (carrying out 
statistical analysis) of carried out statistical observations and measurements, which 
are presented in [7,12,16] and in article [18] in collection for this conference. 

It’s important to note that the usual design using DV standards corresponds to 
a separate case of design using DPS standard, when GSMD corresponds to GSM, 
i.e. such case of DPS standard when the use of additional information in GSMD or 
LSM regarding a separate resistance margin is not made. 
 
3. The adoption of experience accumulated using DV standards 

The creation of DPS standard and implementation of its peculiarities discussed 
in chapter 2 were closely associated with generalization and preservation of the 
experience in practical application and development of DV standards accumulated 
in different countries and international institutions. For adoption of this experience 
in the initial stage of DPS standard application, reliability PDV, or corresponding 
reliability index βDV, determined in calibration of DV standards [1] was chosen. It 
does not mean that for use of DPS standard, other βacc (acceptable) values [20] 
different from βDV values, for example, by application of the economical reliability 
optimization determined in [19] could not be used.  

When values βacc=βDV are chosen, either in design or in assessment according 
to DPS standard, two stages are distinguished [7,8,12]. In the first stage, the value 
of βDV is determined, i.e. the earlier discussed calibration of GSM DV standards is 
carried out. In the second stage design of GSMD or LSM or assessment of CSM is 
performed. 

In the first, and sometimes in the second stage, there were chosen regulated in 
the DV standard: 1) deterministic models for analysis of resistance R and actions 
effect E, 2) deterministic and probabilistic models for characteristics of mechanical 
properties of building materials or soil, for example strength, also for loads, 
combination of varying loads, their long-term action, that allow to determine the 
fractiles for design and other representative values used in the DV standards as 
well. These in DV standards regulated, i.e. deterministic and probabilistic models 
for GSM, fractiles for design and other representative values and of βDV values 
determined by calibration of DV standards, in the second stage are related with 
corresponding probabilistic distributions of designed GSMD or LSM, or assessed 
CSM according  to DPS standard, with probabilistic parameters of distributions, 
for example means, mean square deviations and with their corresponding statistics 
(that are determined by performing a small amount of statistical observations and 
measurements). Such relative collection of data GSM, GSMD, LSM or CSM 
regarding the resistance margin Z, probabilistic approximation and use of these 
data for design of GSMD, LSM or for assessment of CSM, including, if necessary, 
the same normalization, decorrelation, linearization procedures (see chapter 4) in 
the first and the second stages, give opportunity not only to make the most 
reduction of the relative error in determination of probabilistic parameters used in 
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DPS standards. In addition, such relative method reduces the error in adoption of 
mentioned historical experience gained in use of DV standards. This relative 
method of collection and use of statistical data with application of the probabilistic-
statistical analysis is the third peculiarity of the DPS standard. 
 
4. Analytical version for implementation of DPS standards  

DPS standards can be realized using three versions of probabilistic-statistical 
analysis [8]: 1) analytical; 2) Monte Carlo probabilistic simulation; 3) numerical 
integration. 

An analytical version for design and assessment of members for structures and 
foundations is based on SECANT linearization method of probabilistic-statistical 
analysis [17], suggested exclusively for the realization of DPS standards. It’s 
determined in the work [17] that, in the investigated cases, the systematical error 
due to linearization using the SECANT method is 3 to 5 times smaller than that 
obtained using the FORM method of linearization mentioned in chapter 1. 
Moreover, in [17] it is demonstrated that SECANT method of probabilistic-
statistical analysis created on the basis of formulation, solution and solution 
simplification by linearization analysis of probabilistic-statistical problem to be 
solved in DPS standard, results not only in essentially increased accuracy of the 
analysis but makes the essence of such analysis more clear, thus proving new 
possibilities for probabilistic analysis in comparison with the FORM linearization 
method. 
 
5. Supplementary remarks 

Because of the peculiarities of DPS standard that are discussed in the article, 
the wider application area of these standards and due to the economical 
effectiveness (specific examples of design and assessment of it are illustrated in 
[4,18]). DV standards of design should be treated as a separate case of DPS 
standard, when GSMD or LSM coincide with GSM, i.e. the case when the use of 
discussed additional statistical information regarding GSMD or LSM margin of 
resistance in design according to DPS standards is not made (see chapter 2). In 
turn, DPS standards are considered as the generalization and further development 
of DV standards. 

The methods of direct probabilistic-statistical design and assessment of 
structures and foundations was approved at the highest level of that time in 
publication [11], which was reviewed by world-acclaimed authorities V. Bolotin 
and A.Rzanycin. It gave the author the opportunity to create several original 
standards and specifications [5-8], which were elaborated taking into account data 
of the practical use of their prototypes in the period of a few decades starting from 
1975, when the author was engaged in the contracts of use and implementation in 
many design, manufacture and construction firms in Lithuania and neighboring 
countries. This allowed the methods of direct probabilistic-statistical analysis 
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regulated in standardization documents to implement in bachelor, master and 
doctor degree teaching programs in the Civil Engineering Faculty of VGTU. 
Special computer software and teaching aids were created [20] for this purpose. 

 
6. Conclusions 

1. As an alternative to currently used Design Value (DV) standards, in which the 
reliability is regulated indirectly, using the Partial Factor method, the Direct 
Probabilistic-Statistical (DPS) standards are proposed and discussed, in which the 
reliability is designed and assessed directly, using models of theory of probability 
and mathematical statistics. 

2. Formulation of the probabilistic-statistical problem of the design and 
assessment and the importance of solving this problem when preparing these 
standards, are discussed. DV standards are treated as a separate case of DPS 
standards, i.e. DPS standards are considered a natural generalization and further 
development of DV standards. 

3. The main differences and general peculiarities of DV and DPS standards are 
pointed out, a method of adoption of practical (historical) experience in use of DV 
standards in preparation of DPS standards are described. 

4. The statements presented in this article are illustrated by examples of design 
and assessment of structures and foundations, and these examples are given in 
another article in the collection of this conference. 
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State of Stress and Strain in Vertical Web Members 
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Šiaulių universitetas, Lietuva 
 

Abstract. Building constructions are constantly developing, measurements of span structures are 
increasing. Bearing zones of reinforced girdeis, trussed beams, archs and vertical web members are 
subjected to loads and transfer them to concrete or reinforced concrete. This rezults in stress and strain 
with characteristic  large compressive stresses as well as  considerable tensile and circumferentical 
stresses. 

Stress concentration in vertical web members has been investigated from concentrated forces and 
prestressed reinforcement. The ratio between the height of  vertical web members and span structures 
has been changed from 0.3 to 1.0. Concentrated forces have been arranged in one third of the aperture 
and the vertical web member has been supported at the bottom by two support bars. Prestress of 
reinforcement was accepted as concentrated force at the bottom of vertical web member. Calculations 
have been carried out by the reference grid method. 

Investigations have indicated that the distribution character of bending horizontal direct stresses in 
vertical web members is different from that in girders. The greater height of vertical web member is 
subjected to compressive stress, while the smaller height at the bottom undergcs tensile stress. As the 
height of the tension zone is smaller, more considerable tensile stresses develop there. 

When a vertical web member is loaded with prestressing reinforcement force transfer, plane 
stresses form. Considerable tensile vertical direct stresses develop in the zone where concentrated forces 
are added. Their distribution is complex and depends on the ratio between the measurements of vertical 
web members.  

 
1. Įvadas 

 
Norint racionaliai suprojektuoti konstrukcijas, reikia žinoti tikrąjį įtempių pasi-

skirstymą jose. Statybinės konstrukcijos nuolat vystosi, didėja perdengiamų tarps-
nių matmenys, panaudojamos šiuolaikinės medžiagos, tobulėja jų skaičiavimo me-
todai. Apkrova dažniausiai perduodama skerspjūviui per tam tikrą ribotų matmenų 
aikštelę. Tokie atvejai sutinkami kolonų antgaliuose, padėkluose, atraminėse daly-
se, sijų-sienučių atramose ir panašiai. Netolygiai perduodama apkrova sukelia 
įtempių koncentracijos reiškinius. Glemžiamų elementų teoriniam tyrimui inži-
nėrinėje praktikoje dažniausiai taikomas plokštuminis įtempių būvis [1,2]. 

Sijų-sienučių įtempių būvis nagrinėtas nuo sutelktų jėgų ir išankstinio įtempi-
mo. Jų aukščio ir tarpsnio santykis keistas nuo 0,3 iki 1,0. Sutelktos jėgos išdėsty-
tos trečdalyje angos, atremta ji į dvi atramas. Išankstinis armatūros įtempimas 
primtas kaip sutelkta jėga sijos-sienutės apačioje. Įtempių būvis sijose-sienutėse 
abiem atvejais nustatytas tinklelio metodu. 
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2. Tyrimų metodika ir darbo rezultatai 
 
Šiuolaikiniai pastatai ir statiniai sudaro erdvines sistemas, o įtempiai jose pasi-

skirsto pagal tam tikrus dėsningumus. Praktikai reikia išreikšti šiuos dėsnius ana-
litinėmis priklausomybėmis ir gauti skaitines reikšmes. Vienas iš šiuolaikinių 
pastatų elementų yra sijos-sienutės. 

Kadangi sijos-sienutės naudojamos kartu ir kaip atitvarinės, ir kaip laikančios  
konstrukcijos, jos plačiai naudojamos silosams, bunkeriams, galerijoms, nuleidžia-
miems šuliniams, rezervuarams, dokams, kesonams. Daugiaaukščiuose pastatuose 
gali būti naudojamos perdangų pakabinimui. Pramoniniuose pastatuose jos gali 
tarnauti kaip vėjo ryšiai. Paprastai, sijų-sienučių storis būna mažas, palyginti su 
aukščiu ir tarpatramiu. 

Įvairių autorių eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai parodė, kad suirimą gelž-
betoninėje sijoje-sienutėje sukelia: 

a) vietinis gniuždymas atramose arba koncentruotų jėgų pridėjimo vietose, 
b) skersinė jėga nuožulniame pjūvyje (esant koncentruotom apkrovom nuo 

atramos link koncentruotos jėgos), 
c) plyšių atsivėrimas sijos-sienutės tempiamos zonos vidurinėje dalyje, 
d) gniuždomo betono suglemžimas viduriniame pjūvyje, 
e) tempiamos armatūros nutrūkimas. 
Sijos-sienutės skaičiuojamos tamprumo teorijos metodais. Visą tempimo jėgą 

turi perimti darbo armatūra, o įtempiai betone ir armatūroje, veikiant skaičiuoja-
moms apkrovoms, neturi būti didesni už skaičiuojamuosius.  

Tampriai apkrautai sijai-sienutei sprendėme plokštuminį tamprumo teorijos 
uždavinį. Skaičiavimus atlikome tinklelio (baigtinių skirtumų) metodu. 
Sprendžiant kontūrinį rėmą, pakraštinės sąlygos visam rėmui buvo aprašytos funk-
cijomis Mxy ir Nxy, o sprendiniai atlikti rėminės analogijos metodu [3-6].  

Nustatytas įtempių būvis sijų-sienučių, apkrautų sutelktomis jėgomis treč-
daliuose tarpsnio. Apačioje jos paremtos kraštinėse zonose. Aukščio ir tarpsnio 
santykis keistas nuo 0,3 iki 1,0. Horizontalūs normaliniai įtempiai sijų-sienučių 
viduriniuose pjūviuose išsidėsto pagal kreives, neutralinė ašis pasislenka žemiau 
sunkio centro. Mažėjant  sijų-sienučių aukščiui tempiantys vienetiniai horizontalūs 
įtempiai didėja: kai H/L=1,0 - σx=0,333, kai H/L=0,5 - σx=0,726. Gniuždantys 
vienetiniai įtempiai atitinkamai padidėja nuo 0,053 iki 0,499. 

Vertikalūs normaliniai įtempiai padidėja ties apkrovimo aikštelėmis. Viduri-
niuose horizontaliuose pjūviuose tas jų padidėjimas sumažėja. Tangentinių įtempių 
pasiskirstymas skiriasi nuo sijų tangentinių įtempių išsidėstymo. Sijų-sienučių 
maksimalūs tangentiniai įtempiai išsivysto žemiau neutralinės ašies. 

Pagal sijų-sienučių horizontalių normalinių įtempių diagramas viduriniuose 
pjūviuose, kai veikia išorinė apkrova, paskaičiuotos vienetinės tempimo jėgos, pa-
teiktos 1 lentelėje. 
1 lentelė. Vienetinės tempimo jėgos sijų-sienučių viduriniuose pjūviuose 
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Santykis  H/L Tempiamos zonos aukštis Vienetinė tempimo jėga 
0,3 
0,5 
0,75 
1,0 

0,502 H 
0,502 H 
0,420 H 
0,303 H 

0,1506 F 
0,0885 F 
0,0749F 
0,0453 F 

 
Iš lentelės duomenų matyti, kad didėjant sijų-sienučių aukščiui, tempimo 

zonos aukštis mažėja nuo 0,5 H iki 0,3 H. Tuo tarpu vienetinė tempimo jėga 
mažėja nuo0,15 F iki 0,04 F. 

Horizontalių normalinių įtempių reikšmės, kai jos aukščio ir tarpsnio santykis 
0,8 yra pateiktos 2 lentelėje. 

Gelžbetoninėms sijoms-sienutėms būdingas žemas atsparumas supleišėjimui. 
Tikslinga bandinius naudoti su išankstiniu įtempimu. 

Išankstinis įtempimas šiose konstrukcijose sukelia plokščią įtempių būvį. Prie-
šingai, sijų išankstinis įtempimas sukelia tik dalinį – galų plokštuminį-erdvinį 
įtempių būvį. 

Plokštuminis įtempių būvis nuo išankstinio įtempimo jėgų nustatytas sijoms-
sienutėms, kurių aukščio ir tarpsnio santykis keitėsi nuo 0,5 iki1,0. Išankstinio 
armatūros įtempimo jėga priimta veikianti sienutės išorėje. Skaičiavimo modelis 
pateiktas 1 pav. 
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1 pav. Sijos-sienutės H/L=0,5 skaičiuojamasis modelis  

nuo išankstinės įtempimo jėgos 
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Skaičiavimo rezultatai rodo, kad įtempių išsidėstymas sudėtingas, gaunama jų 
koncentracija. Vertikalių normalinių įtempių pasiskirstymas šoniniame 
vertikaliame pjūvyje, kai x=0 pateiktas 2 pav. Didesnė skerspjūvio aukščio dalis 
yra tempiama, mažesnė – gniuždoma. Tempiantys normaliniai įtempiai mažesni, 
gniuždantys didesni. Didėjant aukščio ir tarpsnio santykiui, gniuždančių įtempių 
dydžiai didėja, tempiančių - mažėja. 

 Tuo būdu iškyla uždavinys apspausti siją-sienutę taip, kad uždėta eksploata-
cinė apkrova sukeltų joje gniuždymo-gniuždymo įtempius ir kuo mažiau tempimo-
gniuždymo įtempių. Todėl reikia dirbtinai reguliuoti išankstinį įtempimą sijose-
sienutėse, panaudojant tamprumo teorijos metodus, kad būtų gautas toks įtempių 
būvis, jog eksploatacijos stadijoje sija-sienutė dirbtų daugiausia gniuždymo-gniuž-
dymo atvejais. Tam reikalinga jas apspausti išankstiniu įtempimu, išdėstant arma-
tūrą pagal tam tikrus dėsningumus. Kiekvienu konkrečiu atveju apspaudimas 
tampa savybe, būdinga to tipo sijai-sienutei, nes sijų-sienučių įtempių būvis, 
pirmiausia tempimo įtempiai, priklauso nuo H/L, apkrovimo schemos, apkrovos 
rūšies ir kitų faktorių. 

Sijų-sienučių darbas izotropinėje darbo stadijoje atitinka skaičiavimams pagal 
tamprumo teorijos metodus iki 0,3 - 0,4 ardančios apkrovos.  
 

H

σy0 10 20-10-20-30-40

1 2

3

 

2 pav. Vertikalių normalinių įtempių σy priklausomybė nuo išankstinio 
įtempimo vienetinių jėgų pjūvyje x=0, kai  H/L=0,5 – 1-a kreivė; H/L=0,8 – 2-a 
kreivė; H/L=1,0 – 3-a kreivė 
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3. Išvados 
1. Veikiant išorinei apkrovai, kai sijų-sienučių aukščio ir tarpsnio santykis nuo 

0,3 iki 1,0, horizontalūs normaliniai įtempiai viduriniame pjūvyje pasiskirsto pagal 
kreivę, neutralinė ašis pasislenka žemyn. Šio pjūvio tempiantys normaliniai įtem-
piai padidėja, palyginus su gniuždančiais.  

2. Svarbiausių ir ekvivalentinių įtempių pasiskirstymo sijose-sienutėse diagra-
mos leidžia nustatyti jų santykinę atlaikymo galią, santykinai mažiau ar daugiau 
apkrautas zonas. Tai suteikia galimybes ekonomiškiau išnaudoti medžiagų stiprius. 

3. Veikiant išankstinio armatūros apspaudimo jėgai apatinėje sijos-sienutės da-
lyje išsivysto gniuždantys horizontalūs normaliniai įtempiai. Parenkant tinkamą 
išorinės apkrovos ir išankstinio armatūros įtempimo jėgų santykį galima žymiai pa-
didinti gelžbetoninių sijų-sienučių supleišėjimo apkrovas. 
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DESIGN AND ASSESSMENT OF STRUCTURES 
AND FOUNDATIONS ACCORDING TO PROPOSED 

DIRECT PROBABILISTIC-STATISTICAL 
STANDARDS IN COMPARISON WITH THE USUAL 

STANDARDS OF DESIGN VALUES 
 

Konstrukcijų ir pagrindų projektavimo ir vertinimo taikant 
siūlomas tiesiogines tikimybines-statistines normas palyginimas 

su įprastinėmis skaičiuotinių reikšmių normomis 
 

B. Užpolevičius, J. Amšiejus 
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 

 
Anotacija. Konstrukcijų ir pagrindų elementų projektavimo ir esančiųjų vertinimo pavyzdžiais 
iliustruojamas siūlomų Tiesioginių Tikimybinių-Statistinių (TTS) normų praktinis panaudojimas. TTS 
normų taikymas analizuojamas kaip alternatyva įprastosioms Dalinių Koeficientų metodu 
grindžiamoms Skaičiuotinių Reikšmių (SR) normų taikymui, t.y. projektavimas ir vertinimas taikant 
TTS normas tikimybiniu-ekonominiu požiūriu sulyginami su taikant SR normas atitinkamais 
duomenimis. 

TTS normų koncepcija ir jos realizacija aptariami šios konferencijos rinkinio kitame straipsnyje.  
 
1. Introduction 

In [1] publication, general peculiarities and main differences of the usual, i.e. 
Design Values (DV) standards based on Partial Factors (PF) method, and proposed 
Direct Probabilistic-Statistical (DPS) standards, are discussed. These properties of 
DV standards and alternative to them DPS standards are illustrated in this article 
by examples of design of structure and foundation members (further – members) 
and the assessment (further – assessment)of the reliability of existing ones.  

To sum up DV and DPS standards [1-3], member resistance margin Z=R–E, 
here R is resistance, for example strength, stiffness, E – action effect, is 
investigated as a random value, which, taking into account the time factor, is 
expressed by 
 

( )AXXXzZ n21 ,...,,= .     (1) 

Here, Z in the general case is the absolute minimum of resistance margin during 
the whole period of the exploitation, z(.) is deterministic function, niX ,...,2,1,i =  
are random values corresponding, for example, to the absolute minimum of the 
strength of building materials or soil and the absolute maximum of variable loads 
and their combination during the whole exploitation period, permanent load, A is 
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the parameter, for example the area of member’s cross-section, determined by 
design. 

Using DV standards, the equation of design and assessment is expressed by 
 

( ) .0,...,, nd2d1dd == Axxxzz      (2) 

 
When using the analytical way of probabilistic calculation according to DPS 
standards [1, 3-7], the design and assessment of members is done by solving the 
fallowing system of equations 
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In equations (2) and (3) nix ,...,2,1,id =  are design values, 
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ni ,...,2,1σ,µ Xi,Xi =  are means and mean square deviations of decorrelated and 
normalized arguments of (1) equation niX ,...,2,1,i = . 

System of equations (3) is solved using iteration method. By design parameter 
A is determined according to reliability index DVββ = , where DVβ  is reliability 
index standardized according to DV standards [1]. By assessment reliability index 
β  is determined according to parameter A.  

Direct statistical analysis is applied when probabilistic characteristics  
XiXi σ,µ  of a part or of all random values niX ,...,2,1,i =   are determined from 

not large numbers of statistical observations or measurements niu ,...,2,1,i = . Then 
instead of probabilistic characteristics  XiXi σ,µ  statistics XiXi , sm  of random 
values niX ,...,2,1,i = are used in equation system (3), and instead of reliability 
index β  student index tP,u is used which is determined in relationship with DV 
standard target reliability PDV=Φ(β DV) and degree of freedom u that depends on 
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the number of statistical observations niu ,...,2,1,i = . Statistical method of 
calculation is discussed [3–5]. 

Using DPS standards, calculation according to system (3) in both, design and 
assessment, cases, is done in two stages [1]. In the first stage, in both cases, the 
value of DVββ =  reliability index that is standardized in DV standards is 
determined. In the second stage, in the case of design according to DVββ =  value, 
applying probabilistic calculation parameter A is determined, and in the case of 
assessment, reliability index β is determined according to the known value of A. 
Applying the statistical calculation in the second stage in the case of design, the 
value of A is determined according to the value of tPu (see Tables 2, 3 and Tables 5, 
6). 

 
2. Examples of design and assessment applying DPS in comparison with 

the usual DV standards 
2.1 Introductory notes 
Practical application of DV standards and the expanding of this area of 

application when applying DPS standards are discussed in [7]. 
The application of DPS standards is based on identification of Statistical Set of 

Members (SSM) of structures and foundations, which is discussed in [1, 3, 5, 6]. It 
is noteworthy that when designing according to DV standards, General Set of 
Members (GSM) is identified, and when designing according to DPS standards, 
General Sets of Members Direct (GSMD) or Local Sets of Members (LSM) are 
identified. Applying DPS standards to the assessment of members, Control Sets of 
Members (CSM) are identified. Usually for the arguments of expression (1), 

niX ,...,2,1,i = , such condition is valid 
 

.,...,2,1,σσσσ CSMXi,LSMXi,GSMDXi,GSMXi, ni =≥≥≥     (4) 

 
Probabilistic meaning of this condition is discussed in [1, 3, 5]. Mean square 
deviations (m.s.d.) of expression (4) are obtained from Analysis of Dispersions by 
Fisher [5]. Quantity of measurements ui usually is not large and in addition to that 
measurements ui are made with errors. Therefore instead of theoretical m.s.d. 
according to (4) relevant statistics CSMXi,LSMXi,GSMDXi,GSMXi, ,,, ssss  are used the 
values of which depend not only in theoretical m.s.d. according to (4), but also on 
quantity ui of representative measurements and accuracy of these measurements as 
well. Methods of determinations of these statistics are presented in [5, 6]. 
      In this chapter 2, by the examples of design and assessment of reinforced 
concrete beams (see Fig. 1, a) and of ground for square spread pad foundation (see 
Fig. 2), the application of DPS standards is demonstrated by both probabilistic and 
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statistical calculations. In the examples, the application of DPS standards is shown 
as an alternative to the application of DV standards. 
 

2.2. Data of strength of reinforced concrete beams calculated according 
to DV and DPS standards 

Margin of strength of normal section of simply supported reinforced concrete 
beam (see Fig 1, a) according to (1) is expressed by equation: 

Fig 1. Diagram used for calculation and cross-section parameters of reinforced concrete (a) 
and steel (b) beams. Characteristic value of imposed load qk and self weight gk ratio: for 
reinforced concrete beam qk/gk = 0,5, for steel beam qk/gk = 1,5. 

 

( ) .6...,,2,1∆
8

2

8

2

c

2
s

2
s

ss sAXXXzRqlgl
bf

fA
dfAERZ =+−−

ω
−=−=       (5)  

Here ω – factor, e. g. ω=0,5 according [16]; X1 = fc and X2 = fs are strengths of 
concrete and reinforcing steel respectively; X3 = d is effective depth of cross-
section; X4 = g and X5 = q are self-weight of structures and imposed load, 
respectively (the uncertainty of imposed load q is determined by taking into 
account the error of E action effect model); X6 = ∆R=Θ is error of model for 
strength calculation of normal sections of flexural concrete members(see [20] 
Annex C), As – area of longitudinal reinforcement As = A according to (1). 
Equation (5) is applied when for ξ = x/d (here ξ is relative value of compression 
zone depth x) condition ξ ≤ ξu is valid, where ξu – limit value of ξ. 

Uncertainties according to (4) of arguments Xi, i = 1, 2, …, 6 indicated in 
equation (5), whose probabilistic distribution were approximated by the normal 
law applying the methods discussed in [1]. These uncertainties were determined 
using analysis of dispersions (see e.g.[5, 7]) and they are presented in Table 1. 
Comparison of economics of design by using DV and DPS standards (see Table 2) 
was performed in all these calculations using the same class of concrete and 
reinforcement and the same loading, i. e. using the same average µXi of random 
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quantities Xi, i = 1, 2, …, 6 and for DPS standard reliability index β (see Table 2) 
the same value is selected β = βDV = 3,14 which is determined in calibration of 
design of beams according to [8, 9] DV standards. 

Influence of quantity ui of observations of arguments Xi, i = 1, 2, …, 6 in 
relationship (5) on area As of load bearing reinforcement for future (under design) 
GSMD and LSM of beams and on required margin of strength Zβσ  or ZPu st  for 
CSM of beams according to (3) by using DPS standards is presented in Tables 2 
and 3. Data in these tables indicate that change in observation quantity from 5 up to 
∞ of arguments X1 = fc, X2 = fs, X4 = g for margin of strength of beams and 
selection of the same number of observations uj = ∞, j = 3, 5, 6 of other arguments 
X3 = d, X5 = q, X6 = ∆R, required area of reinforcement and margin of strength  

 
Table 1. Probabilistic parameters arguments Xi,   i = 1, 2, …,6 of strength margin Z 
according to equation (5) of beams 

 

DPS standard when u1=u2=u6 and uj=∞, j=3, 5, 6 

GSMD LSM 

DV 
stan-
dards 

DPS standard 
when ui=∞, 
i=1, 2,…,6 

u1=u2=u6= u u1=u2=u6= u 
GSM GSMD LSM u=5 u=10 u=30 u=∞ u=5 u=10 u=30 u=∞ 
11,6 10,6 9,8 14,4 2,07 1,76 1,72 1,76 1,57 1,46 1,44 

essentially  decrease.  When  observation  quantity  of  arguments  X1, X2, X4,  are 
u1 = u2 = u4 = u ≥ 30, then further increase in observation quantity is not effective – 
influence is less than 3% and 6% impact on required design reinforcement quantity 

Arguments Xi, i = 1, 2, …, 6   
Probabilistic parameters X1=fc 

[kPa] 
X2=fs 
[kPa] 

X3=d 
[m] 

X4=g 
[kN/m 

X5=q 
[kN/m 

X6=∆R 
[kNm] 

σGSM 4086 47800 0,015 3,90 3,90 0,05µR 

GSMDσ  3405 43020 0,012 2,60 3,25 0,05µR 

LSMσ  2270 38240 0,010 2,08 2,60 0,05µR 

U
nc

er
ta

nt
ie

s 

CSMσ  1816 33460 0,010 1,56 2,60 0,05µR 
Means 

µGSM=µGSMD=µLSM=µCSM 22700 478000 0,50 26,0 13,0 0,08µR 

Design values xid 
according to [15, 16] DV 

standards  10666 365000 0,50 29,9 16,9 0,00 

Table 2. An economic comparison of beams design (required area of reinforcement As 
[10–4 m2]) when according to DV and DPS standards β=βDV=3,14 and quantity of 
measurements (according to DPS standard) for arguments of  equation (5) X1=fc, X2=fs, 
X4=g is u1=u2=u4=u and for X3 = d, X5 = q, X6 = ∆R is u3 =u5=u6=∞ 
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and margin of strength calculated in statistical way for GSMD, LSM and CSM of 
beams. 
 
Table 3. Required margin of strength  Zβσ  or ZPu st  [kNm] for CSM of existing beams 
when β=βDV=3,14 and when quantity of measurements (according DPS standard) for 
arguments of equation (5) X1=fc, X2=fs, X4=g is u1=u2=u4=u and for X3 = d, X5 = q, X6 = ∆R is 
u3=u5=u6=∞ 

DPS standard when u1=u2=u4 and uj=∞, j=3, 5, 6 

u1=u2=u4=u 

DPS standard when ui=∞, 
i=1, 2, …, 6 

u=5 u=10 u=30 u=∞ 
74,9 130 91,5 79,9 74,9 

 
2.3. Data of foundation ground strength calculation by DV and DIS 

standards 
Margin of ground strength of shallow square foundation (see Fig 2) according 

to (1) is expressed by the following equation: 
 

Z = R – E = z(X1, X2, …, X6│B),   (6) 
  

where z(.) is deterministic function according [10] Annex D, R = (c Nc sc + q Nqsq + 
0,5γ B Nγsγ)BL is strength, E = G + Q is effect of action. For square pad foundation: 
Nq = exp (π tanϕ) ⋅ tan2(45 + ϕ / 2); Nc = (Nq – 1) cotϕ; Nγ = (Nq – 1)tanϕ; sq = 1 + 
sinϕ; sγ = 0,7; sc = (sqNq – 1) / (Nq – 1); q – load on ground at foundation base level; 
γ – bulk weight density of soil under foundation base.  

Arguments of equation (6): X1 = tanϕ and X2 = c is tangent of internal 
friction angle and cohesion of the soil, X3 = B = L is length of square foundation 
side, X4 = G is permanent vertical load due to weight of structures of construction 
work and soil, X5 = Q is variable load, X6 = ∆R=Θ is error due to model used for 
calculation of ground strength (see [20] Annex C), B x L = A when A is parameter 
according to (1). 

Uncertainties of arguments Xi, i = 1, 2, …, 6 of equation (6) according to 
expression (1) were determined by using the approximating arguments by the 
normal law applying the discussed methods and represented in Table 4. 
Uncertainty of variable load Q is determined by taking into account the error of E 
action effect mode. Design values xid are determined according to EN 1997 
standard for design approach 1 combination 2. For comparison in economical sense 
of calculations by DV and DPS standards (see Table 5) the same mean values of 
arguments Xi were chosen for all these calculations (see Table 4), moreover, for 
DPS and DV standards the  same  value  of  reliability  index  β=βDV=3,07  is used,  
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Fig 2. Diagram for calculation of foundation ground 
 

Table 4. Probabilistic parameters of Xi , i = 1, 2, …, 6 arguments of foundation ground 
strength margin Z according to equation (6) 

Arguments Xi , i=1, 2, …,6  
Probabilistic parameters X1= 

tanϕ 
X2= c 
[kPa] 

X3= B 
[m] 

X4= G 
[kN] 

X5= Q 
[kN] 

X6=∆R 
[kN] 

GSMσ  0,0450 10,00 0,0200 93,6 45,2 639 

GSMDσ  0,0360 8,00 0,0160 74,9 36,1 355 

LSMσ  0,0315 6,00 0,0140 56,2 27,1 246 

U
nc

er
ta

in
tie

s 

CSMσ  0,0225 5,00 0,0100 46,8 22,6 221 

Means 
µGSM=µGSMD=µLSM=µCSM 

0,5190 16,4 2,28 936 226 0 

Design values xid according 
to [10] DV standard  

 
0,3560 

 
0.00 

 
2,28 

 
1089 

 
390 

 
0 

 
which is determined in calibration of design according DV standards i. e. for 
approach 1 combination 2 of EN 1997 [10] calibration. 

Influence of quantity of observations of arguments Xi, i = 1, 2, …, 6 in 
relationship (6) on design GSMD and LSM of ground for square foundation base 
and required margin of ground strength Zβσ  or ZPu st  on CSM is presented in 
Tables 5 and 6. Results in these tables indicate, that required dimension of 
foundation base and margin in strength decrease with variation quantity of 
observations of the most significant for ground strength arguments from 3 up to ∞ 
and taking quantity of observations for remaining arguments uj = ∞, j = 3, 4, 5. 
When u1 = u2 = u6 ≥ 30 further decrease in quantity of observations (analogous to 

150



 

0

20

40

60

80

100

EN A58 SN SNiP STR PF STR DPS

%

Concrete beams Steel beams

``

the case of beams strength analysis in subchapter 2.2) for practice is not 
significant. 

 
Table 5. Economical comparison of foundation design (required B of square foundation side 
[m]) when according to DV and DPS standards β=βDV=3,07 and when quantity of 
measurements for X1=tanϕ, X2=c, X6=∆R is u1=u2=u6=u and for X3 = B, X4 = G, X5 = Q is 
u3=u4=u5=∞ 

DPS standard when u1=u2=u6 and uj=∞, j=3, 4, 5 

GSMD LSM 

DV 
stand
ards 

DPS standard 
when ui=∞, i=1, 

2,…,6 
u1=u2=u6= u u1=u2=u6= u 

GSM GSMD LSM u=3 u=5 u=30 u=∞ u=3 u=5 u=30 u=∞ 
2,29 1,72 1,44 2,67 2,07 1,76 1,72 1,76 1,57 1,46 1,44 

 
Table 6. Required margin of strength Zβσ  or ZPu st  [kN] for CSM of existing foundation, 
when β=βDV=3,07 and when quantity of measurements for X1=tanϕ, X2=c, X6=∆R according 
to DPS standard is u1=u2=u6=u and for X3 = B, X4 = G, X5 = Q is u3 =u4=u5=∞ 

DPS standard when u1=u2=u6 and uj=∞, j=3, 4, 5 

u1=u2=u6=u 

DIS standard when ui=∞, 
i=1, 2, …, 6 

u=3 u=5 u=30 u=∞ 
1050 1910 1390 1090 1050 

 

3. Economical comparison of design according to DV and DPS standards 
Comparison of amount of required steel for reinforced concrete and steel 

beams (see Fig 1) designed according to DV standards of various countries based 
on PF method and that using SECANT variant of DPS standards is presented in Fig 
3. For this comparison the same class of concrete, reinforcement, structural steel 
and loading was used. With STR DPS method additional statistical information  

Fig 3. On the average required amount of 
longitudinal reinforcement for concrete 
beams and required amount of steel for 
steel beams (see Fig 1) designed 
according to standards based on PF 
method (standards EN of EU [11-13], 
standards A 58 of North America [14], 
standards SN of Sweden, standards SNiP 
of former USSR and analogous standards 
which were used in Eastern European 
countries [15-17]) and Lithuanian 
standards STR based on two alternative 
methods: PF and DPS [5, 6, 8, 9, 18] 
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(see [1, 3, 5-7]) was applied, which is not used in DV standards, about uncertainty 
of arguments niX ,...,2,1,i =  of expressions  (1). One can see that application of 
STR DPS method gives opportunity to save, on the average, about 15 % of steel in 
comparison with amount required by the STR PF method without reduction in 
strength reliability of members. Moreover, with the same amount of steel which is 
needed using PF method, on the average, a greater reliability can be achieved using 
DPS method, when this additional statistical information was applied. 

It should be noted that data presented in Fig. 3 and amount of required steel 
for designs with the use of PF and DPS methods agree well with investigations 
presented in reference [19] (see Fig. 4). Data in Fig. 4 indicate that application of 
the probabilistic method makes it possible to save 10% to 20% of building 
materials in comparison with PF method for which 8 and 3 partial factors are used 
respectively. 

 
 
Fig 4. Relationship of relative 
expenditure of materials 
between the number of partial 
factors of reliability by the PF 
method, when the limit state 
reliability is the same (according 
to [19]). 
 
 

4. Conclusions 
1. The calculation results showed, that in comparison with DV codes, 

application of DIS codes makes it possible to exploit statistical information 
promptly, which is not used in DV codes, about uncertainty of arguments in 
expression (1) X=(X1, X2,..., Xn). 

2. The subsequent of the above mentioned information for design of 
structures or foundations ensure, on the average, the saving about 15% of building 
materials without reduction in reliability of structures, or keeping the same amount 
of building materials it is possible, on the average, to increase reliability of 
members. 

3. The presented results fit the ones, obtained the otter investigators. 
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ON PROBABILISTIC PERFORMANCE ANALYSIS 
OF DETERIORATING MEMBERS  

Apie tikimybinę silpnėjančių elementų kokybės analizę 

Ant. Kudzys1, O. Lukoševičienė2 
1KTU Statybos ir Architektūros Institutas, 2Kauno Technologijos Universitetas, 

Lietuva 

Santrauka. Nagrinėjama  ekstreminėmis įrąžomis deformuojamų konstrukcijos elementų tikimybinės 
ilgalaikės kokybės analizė. Pateiktas šios kokybės vertinimo modelis, o taip pat elemento ribinė sauga 
kaip stochastinis procesas ir seka. Monte Karlo modeliavimu ištirtas jų pjūvių koreliacijos faktoriaus 
išraiška. Duotas elemento ilgalaikės išliktiems tikimybės skaičiavimas nesudėtingu transformuotų 
sąlyginių tikimybių metodu. Pateiktas gelžbetoninės stogo sijos patikimumo indeksas. 

1. Introduction 

The analysis of time-dependent reliability of deteriorating particular and 
structural members as their design on durability is indispensable in order to predict 
premature destructions of structures and to avoid losses. The conservative 
durability assessment of ageing structures is based on implicit recommendations 
and are related with long-term experience. However, a wide range of applied 
durability issues can be neither formulated nor solved within deterministic analysis 
approaches. Only probability-based approaches allow us predict explicitly basic 
and additional uncertainties of analysis models caused by random inherent 
variability and/or impressive knowledge of corrosion factors and processes. 

According to Rackwitz [1] and fib Bulletin 34 [2], it is possible to introduce 
probabilistic approaches in design  practice of deteriorating structures. However, 
the engineering modeling of time-dependent survival probabilities of structures 
subjected to aggressive environmental actions and extreme live and climate loads 
are still unsolved. This paper deals with some new methodological formats on 
probability-based modeling of long-term performance of members of deteriorating 
structures subjected to permanent loads and recurrent single or joint extreme 
service and climate actions. 

2. Deteriorating particular and structural members 
The structural members (beams, slabs, columns, walls, joints) of buildings are 

represented in design practice by their particular members (normal or oblique 
sections, connections) for which the only possible failure mode exists. Structural 
members may be treated as auto systems of two or three not fully correlated 

154



 

particular members. However, multicriteria failure modes and survival 
probabilities of structural members under different limit states may be objectively 
predicted only knowing safety parameters of particular members. It is expedient to 
divide the life cycle tn of deteriorating structures or their physical and mechanical 
degradation processes [3, 4] into the initiation, tin, and propagation, tpr, phases (Fig. 
1). The resistance of members in initiation phase, Rin, is presented as a fixed 
stationary random process. In the propagation phase the resistance is treated as a 
non-stationary random process: 

)()()( 0 tRtRtR in ϕ=ϕ=                           (1) 

where φ(t) denotes the deterioration function.  

 
Fig 1. Dynamic model for time-dependent reliability analysis of members 

Action effects of structures are caused by permanent loads g, sustained qs(t) 
and extraordinary qe(t) components of live loads, snow loads s(t) and wind, surf or 
seismic actions w(t). The annual extreme sum of sustained and extraordinary live 
load effects Sq(t) caused by qs(t) and qe(t)  may be modeled as an rectangular pulse 
renewal process described by Type I (Gumbel) distribution of extreme values [5]. 
It is proposed to model annual extreme snow and wind climate action effects by a 
Gumbel distribution with the mean values equal to Ssm=Ssk/(1+k0.98δSs)  and 
Swm=Swk/(1+k0.98δSw), where Ssk and Swk are the characteristic (nominal) values of 
action effects [4, 6].  

The durations of extreme floor and climate actions are: dq=1-14 days for 
merchant and 1-3 days for other buildings, ds=14-28 days and dw=8-12 hours [4]. 
Therefore, the recurrence number of two joint extreme actions during the design 
working life of structures, tn in years, may be calculated by the formulae: 

212112 )( λλ+= ddtn n                            (2) 

where λ=λ=λ t/121 are the renewal rates of extreme loads. 
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3. Time-dependent safety margin 

According to probability-based approaches, the time-dependent safety margin 
of deteriorating particular members exposed to extreme action effects may be 
defined as their random performance process and presented as follows: 

[ ] 1 1 2 2( ) ( ), ( ) ( ) ( )R g g q qZ t g t R t S S t S tθ θ θ θ θ= = − − −X  (3) 

were X(t) and θ are the vectors of basic and additional variables, representing 
respectively random components and their model uncertainties.  

For the sake of simplified but quite exact probabilistic analysis of 
deteriorating members, it is expedient to present Eq. (3) in the form: 

)()()( tStRtZ c −=                           (4) 

Here 
ggRc StRtR θ−θ= )()(                                               (5) 

is the conventional resistance of members the bivariate probability distribution of 
which may be modeled by a Gaussian distribution, 

)()()( 2211 tStStS qq θ+θ=                            (6) 

is  the conventional bivariate distribution process of two stochastically independent 
annual extreme effects with the mean Sm(t)≈θq1S1m(t)+θq2S2m(t) and the variance 
σ2S(t)≈σ2(θq1S1(t))+σ2(θq2S2(t))[6]. 

In design practice, the safety margin processe (4) may be modeled as a 
random geometric distribution and treated as finite decreasing random sequence: 

kckk SRZ −= , k=1, 2,…,  n-1, n,                      (7) 

where Rck=φkθRRin –θgSg  is the member conventional resistance at the cut k of this 
sequence (Fig. 1) and n is the recurrence number of single or coincidence number 
of extreme action effects, Sk. 

When extreme action effects are caused by two stochastically independent 
variable actions, three stochastically dependent safety margins should be 
considered as follows: 

kckk SRZ 11 −= ,  k=1, 2,…,n1,                          (8) 

kckk SRZ 22 −= ,  k=1, 2,…,n2,                          (9) 

kckk SRZ −=3 ,  k=1, 2,…,n12,                        (10) 

where the number of sequence cuts n12 is calculated by (2). 
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4. Instantaneous and long-term survival probability 

In many cases, the conventional resistance Rck=Rk–Sgk  and the action effect 
Sk=S1k+S2k of members may be treated as statistically independent variables. The 
instantaneous survival probability of members at k-th extreme situation, assuming 
that they were safe at the situations 1,2,…,k-1, is calculated by the formula 

[ ]{ } ∫
∞

=∈∃>=
0

)()(,1 dxxFxfnkSR
kck SRkckk PP              (11) 

Here )(xf
ckR  is the density function of member resistance ckR  and  
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is the cumulative distribution function of the action effect Sk. 
Usually, the decreasing stochastically dependent instantaneous survival 

probabilities of members form series systems. The time-dependent survival 
probability of members as series systems may be calculated by Monte Carlo 
Simulation and numerical integration methods. However, it is more reasonable to 
use the unsophisticated simplified but quite exact method of transformed 
conditional probabilities [7]. When the resistance of members is a non-stationary 
process, their long-term survival probability may be written in the form: 

{ }












>=≥=
=
∩

n

k
kn ZtT

1

)0(PPP ii ...111
1 1

1...1, ×∏



















−ρ+=

= −
−

n

k n

x
nnk P

P  




















−ρ+××




















−ρ+×

−
− 111...111

1
21

1
1...1, PP

x

k

x
kk .                  (13) 

were Pk is the instantaneous survival probability by (11): 

( ) ≈×=ρ kklkkl ZZZZCov σσ/, ( ) ( )[ ]ckRiqlk RS
i

θθ+ϕϕ 22 /1/ σσ             (14) 

is the coefficient of auto correlation of rank safety margin components, Cov(Zk,Zl) 
and σZk, σZl  are an auto covariance and standard deviations of these components. 
The correlation factor of deteriorating series system elements or decreasing 
sequence cuts may be expressed as: 
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( ) ( )1/... 11,1...1, −ρ++ρ=ρ −− kkkkkk  (15) 

The bounded index “xk” of correlation factors  may be expressed as: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] 2/12/1 98.01/5.898.01/45.4 kkkkx ρ−≈ρ−ρ+≈               (16) 

 
 

 

Fig. 2. The indexed correlation factor kx
kρ of series 

systems versus its basic value kρ  
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Eq.(16) expresses the data of deteriorating series systems with the parameters 
R1m=194 kNm, R2m=184 kNm, R3m=174 kNm, R4m=164 kNm, σ2R1=σ2R2=σ2R3= 
=σ2R4=1600 (kNm)2, Sm=60 kNm, σ2S=1296 (kNm)2 and calculated by Monte Carlo 
Simulation techniques. 

Accounting three safety margins (8)-(10), the integrated survival probability 
of particular members as series stochastic systems may be calculated by : 

{ } { }=>>>=≥= ∩ ∩ 0)(0)(0)( 321 tZtZtZtT n PPP ss  
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2
23321 PP

PPP xx                        (17) 

where the ranked survival probabilities 321 PPP >>  of members exposed to 
different extreme load effects are expressed by (13). 

5. Reliability index of members 

The generalized reliability index of members is: ( )sP1−Φ=β                     (18) 

where )(•Φ  is the inverse of the standard normal distribution of  variables.  

We consider the structural safety prediction of deteriorating single reinforced 
concrete beams of a flat roof resisting to bending moments Mg and MS caused by 
dead and snow loads. The corrosion of reinforcing steel bars (rebars) is caused by 
internal chloride ions. Therefore, an initiation corrosion period tin≈0.The statistical 
parameters of their initial resistances are: (θRR0)m=R0m=340 kNm, σ2(θRR0)= 
=1445(kNm)2. The deterioration function is: φ=1–αtβ, where β=1.5, αm=0.00035, 
δα=0.86(1-0.01t). 

The statistical parameters of bending moments are: (θmMg)m=Mgm=140 kNm, 
σ2(θgMg)=σ2Mg=155 (kNm)2, (θmMs)m=Msm=60 kNm, σ2(θgMs)=σ2Ms=576 (kNm)2. 
When δMs=0.4, the coefficients of correlation of random safety margin cuts 
ρkl(0.4)=1/(1+σ2Μs/σ2Rck)=0.7353. Their bounded indices by Eq. (16) are: 
xk=5.161. 

According to Eq.(17), the long-term survival probability and reliability index 
of roof beams are: P=0.75713 and β=0.697<<βmin. It shows an inadmissible safety 
of the analysed deteriorating beams. 

6. Conclusions 

The safety margins of deteriorating members, the resistances of whose are 
considered as non-stationary processes, should be presented as random finite 
decreasing sequences. The cuts of these sequences correspond to extreme loading 
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situations of structures. When members are exposed to one and two extreme action 
effects, their survival probabilities may be calculated by the simplified  but quite 
exact method of transformed conditional probabilities using Eqs. (13) and (17), 
respectively.  
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PIERS OF ANNULAR CROSS-SECTIONS FOR 
ROAD BRIDGES 

 
Žiedinio skerspjūvio taurai kelių tiltams 

 
R. Kliukas 1), Ant. Kudzys 2) 

1) Vilnius Gediminas Technical University, 2) KTU Institute of Architecture and 
Construction, Lithuania 

 
Anotacija. Nagrinėjamas betoninių žiedinio skerspjūvio taurų, armuotų vienodais atstumais jo 
perimetre išdėstytais plieniniais strypais, efektyvumas. Analizuojamos stabilizuojančių tilto taurų 
pirmaeilės ir antraeilės įrąžos. Pateiktas ekscentriškai gniuždomo tauro laikomosios galios vertinimas. 
Pasiūlytas nesudėtingas ribinių būvių metodas ekscentriškai apkrautų tilto taurų patikimumui 
apskaičiuoti ir pateikti skaičiavimo rezultatai. 
 

1. Introduction 
 

Concrete shafts of annular cross-sections reinforced by steel bars uniformly 
distributed throughout their parameters satisfy economical, constructive and 
aesthetical requirements for bridges. The bracing piers should be fixed at their top. 

The analysis of bearing capacity and structural safety of eccentrically loaded 
bracing piers under compression with a bending moment has some characteristic 
features. Therefore, their design in a simple and easily perceptible manner is 
desirable by design and highway engineers. 

 

Ql

N=N  +NG Q

h

h

braced pier bracing pier

a)

b)

 
 

Fig. 1. Multiple-span valley (a) and overpass (b) bridges 
 
The object of this paper is simplified but fairly exact semi-probabilistic 

approaches in design practice of road bridges with the shafts of annular cross-
sections of bracing concrete piers. 
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2. First order effects 
The permanent gravity forces NG are caused by self-weight of structures, G1, 

and roadway surfacing weight, G2. The variable gravity, NQ, and horizontal, Ql, live 
forces are caused by heavily-loaded trucks, cars and special vehicles. The coefficient 
of variation of live loads changes from 0.22 to 0.26 and may be taken equal to 0.25 
[1]. The design values of load forces are equal to NEd=1.35×(NGk + NQk) and Qld = 
1.35Qlk, where where NGk, NQk and Qlk are their characteristic values [2]. 

According to EN 1992-2:2005 [3], the flexural stiffness of pier shafts with 
constant cross-sections may be represented as follows: 

 EI = KcEcIm,  (1) 
Here 

 ( )OEOGc MMK /5.013.0 Φ+=   (2) 

is the factor for effects of quasi-permanent loads, cracking and creep of concrete, 
where Φ = 1.2–2.0 – the basic creep coefficient of concrete whose value depends 
on its strength class, dimensions of cross-sections of pier shafts and environmental 
conditions; MOG = NGeo and MOE = Qlh + NEeo are the 1st order bending moments 
caused by permanent and total actions; ( ) 44

1
4

2 rrI m −= π  (Fig. 2). 
The first order eccentricity of a compressive force N = NG +NQ of piers (Fig. 1) may be 

given by: 

 eo = ei + esh,  (3) 

where hhhei 00167.0005.0 ≥=  and 400hei =  is the inclination of in situ and 
precast piers, respectively, due to their geometrical imperfections; 20152 ≥= resh  
mm is the shift of a bearing due to its movement or execution imperfections. 
 

3. Second order effects for bracing piers 
 
The second order eccentricity and its design value for the applied compressive 

force N is of the form: 

 ( )
EI
hQ

NN
EI
he

eeeeee l
QG

o
oQlNQNGo 32

32
+++=+++= , (4) 

 
2 3

,
2 3
o Ed ld

d o
cd m cd m

e h N Q h
e e

E I E I
= + +   (5) 

The reliability verification of bridge structures is based on the limit state concept 
used in conjunction with partial factor methods. Using these design approaches for 
bracing piers, the design destroying moment is expressed as: 
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 MEd = NGded + NQded + Qldh.  (6) 

The presented here approaches for an assessment of destroying bending 
moments may be fully acceptable in design practice for bracing piers with shafts of 
other cross-section types. 

 
4. Resisting bending moments 

 
According to Вадлуга [4], the ultimate bending moment, MR, of shafts of annular 

cross-sections (Fig. 2) could be expressed as follows: 

 ( )( ) =−+= πψ12.1 NfArM stssR  

 ( ) ( ) ( )[ ]{ }scstscccstsstss ffAfANfANfAr +++−+= 12.1        (7) 

where the characteristic strength of reinforcement in tension, fstk, and compression, 
fsck, should be not more as fyk and 500 MPa, respectively. The characteristic 
compressive strength of concrete in tubular piers is less than in its specimens and 
may be presented as: 

 ckcccck fkf 3α=   (8) 

where fck is its cylinder strength, MPa, 

 EGcc MM2.01−=α   (9) 

and  85.0004.013 ≤−= ckfk   (10) 

are the factors of sustained compressive loads and concrete stress block in 
eccentrically compression members, respectively. 
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Fig. 2. The modeling of stress distributions in the reinforcement and concrete of 

bracing piers 
For design practice, Eq (7) may be rewritten in the form: 

 132 TTTM R = , (11) 
where 
 T1 = Acfcc + As(fst + fsc);                   (12) 

163



  

 T2 = 1.2rs (Asfst + N);                    (13) 

 T3 = Acfcc + Asfsc – N.                     (14) 

The design value of resisting moment, MRd, may be calculated by Eq (11) 
using the design values of strengths of concrete and reinforciong bars as follows: 
fccd =0.85fcck /1.5; fstd =fscd =fyk /1.15≤435 MPa.  

Usually, both the time-dependent resisting moment of a bridge pier shaft and 
its destroying action effects may be treated as stationary random processes. 

The indispensable reliability level for slightly and strongly reinforced concrete 
compression members may be not achieved by limit state design approaches [5]. 
Therefore, the effective reinforcement ratio of pier shafts of annular cross-sections 

cs AA=ρ  should be equal to 0.020–0.040. The failure mode of these shafts may 
be treated as plastic failure of beam-columns. 

 
5. Limit state design format 

 
We consider the reliability verification of bracing piers of a road bridge using 

the partial factor method recommended by design code EN 1990 [6]. Their shafts 
with different parameters of annular cross-sections are subjected to the same 
permanent and variable characteristic and design forces as follows: NGk = 3.29 MN, 
NQk = 2.60 MN, NEk =5.89 MN and Qlk = 0.617 MN. NEd = 1.35×5.89=7.952 MN, 
Qld = 1.35×0.617=0.833 MN. 

The geometrical parameters of pier shafts for three reinforcement cases are 
given by: h =6.75 m; r2 = 0.75 m, 0.75 and 0.75; r1 is equal to 0.59, 0.55 and 0.55 
m; rs = 0.69 m, 0.65 and 0.64 m. 

The cross-sections of reinforcement of pier shafts are equal to As1 = 0.0225 m2 
(28∅32 S500), As2 = 0.0193 m2 (24∅32 S500), As3 = 0.0197 m2 (32∅28 S500). 
The concrete cross-sections of these shafts are equal to Ac1 = 0.652 m2, Ac2 = 0.797 
m2, Ac3 = 0.864 m2. It corresponds to the reinforcement ratio ρ1 = 0.0346, ρ2 = 
0.0242 and ρ3 = 0.0228. 

The moments of inertia of these cross-sections are given by: I1 = 0.153 m4, I2 
= 0.177 m4 and I3 = 0.186 m4.  

The strength class for shaft concrete is C35/45. Thus, the design values of its 
parameters are as follows: fck = 35 MPa, Ecd = 35/1.2 = 29.17 GPa, fcd = 
0.85×35.0/1.5 = 19.83 MPa, Φ=1.9 corresponds to piers for ambient temperatures 
between –40 oC and +40 oC and a mean relative humidity, RH, between 40% and 
100%. 

The parameters of reinforcing bars of the steel class S500 are defined as 
follows: fyk = 500 MPa, fstd = fscd = 500/1.15 = 435 MPa, Es = 200 GPa. 

According to Eq. (1), the design values of flexural stiffness, (EI)d, of analysed 
pier shafts are equal to 1286, 1481 and 1564 MNm2. Therefore, according to Eq. 

164



  

(5), the design values of eccentricity of gravity forces are equal to 0.138, 0.128 and 
0.125 m. 

 
Table 1. The effect of reinforcing bars on the design results of concrete bridge piers 

Price, Lt/m  
Case 

 
Reinforcing 

bars 

 
Reinforcement 

ratio 

Resisting 
moment 

MR1, 
MNm 

Destroying 
moment 

MFd, 
MNm 

 
Steel 

 
Concrete 

 
Total 

1 28∅32 0.0346 6.67 6.73 548 195 743 
2 24∅32 0.0242 6.74 6.64 470 239 709 
3 32∅28 0.0228 6.61 6.57 479 259 738 

 
When the reinforcement ratio of concrete shafts may be treated as effective 

and ρ = 0.02–0.035, the difference in the total price of building materials for bridge 
piers is small (see Table 1). 

 
6. Conclusions 

 
The analysis of load-carrying capacity and efficiency of bridge pier shafts of 

annular cross-sections reinforced by steel bars uniformly distributed throughout 
their perimeter may be determined by unsophisticated semi-probabilistic concepts 
and approaches demonstrated in this paper.  

For shafts of annular cross-sections of bracing piers, the second order 
eccentricities of destroying forces may be expressed in a simple and easily 
perceptible engineering manner. It is expedient to analyse the eccentrically loaded 
concrete shafts of bracing bridge piers as the columns under bending with a 
compression force.  

The reinforced concrete shafts of annular cross-sections may be treated as 
economically reasonable and constructively appropriate piers for road bridges 
exposed to longitudinal and transverse forces caused by braking, temperature and 
other horizontal actions. 
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TRUMPALAIKIŲ RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ 
SAUGYKLOS DENGINIO PROJEKTAVIMAS, 

TAIKANT GELŽBETONIO LIKTINIUS KLOJINIUS 
 

Design of Storages with Survival Moulds of Short Term Waste  
 

G.Žiogas, M. Augonis, R. Bistrickaitė 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. A lot of various nuclear wastes (wasted nuclear fuel, bituminous waste,) which have 
hazardous effect to nature and detrimental to health, accumulate in large quantities during operation of a 
nuclear power plant. At this time storages with special specifications (resistance of materials to nuclear 
action, high material density, restriction of strains and width of cracks) are designed of heavy in-situ 
reinforced concrete. The mounting of structures become complicated because of heavy mass. For this 
reason survival moulds are used. The article covers design of 30 cm thick decking slab and in-situ (cast 
in place) reinforced concrete layer. 

1. Įvadas 

Atominės elektrinės eksploatacijos laikotarpiu susikaupė didelis kiekis įvairių 
radioaktyvių atliekų. Siekiant izoliuoti jas ir minimalizmuoti jų poveikį yra 
projektuojamos saugyklos, kurioms keliami specialūs reikalavimai: medžiagų 
atsparumas radioaktyviam poveikiui, padidintas medžiagos tankis, standumas ir 
plyšių atsivėrimo ribojimas. Konstrukcinis betonas veikiamas XC4 aplinkos sąlygų 
[1]. Saugyklų atitvarinės konstrukcijos yra projektuojamos iš sunkaus monolitinio 
gelžbetonio. Tokias konstrukcijas sudėtinga montuoti dėl jų didelio svorio, todėl 
montavimui palengvinti yra tikslinga naudoti liktinius klojinius. Liktinių klojinių 
sistema leidžia statyti skirtingas apkrovas atlaikančias ir skirtingo tarpsnio 
perdangas (keičiant standinančiųjų briaunų aukštį, plotį, jų armavimą), o taip pat 
atsisakyti klojinių statramsčių, kurie ilgina statybos trukmę ir reikalauja daug darbo 
sąnaudų [2]. Be to, liktinių klojinių atveju perdangą galima greičiau apkrauti 
montavimo apkrovomis. 

Darbe apskaičiuoti trys 30 cm storio denginio variantai: 
1. Denginys su iš anksto įtemptais liktiniais klojiniais, 
2. Monolitinis gelžbetonio su paprasta armatūra denginys,  
3. Denginys su liktiniais klojiniais, armuotais standžia armatūra.  

Projekte denginys remiamas į dvišlaitę gelžbetoninę siją. 
I-o ir III-čio varianto skaičiavimai atlikti dviem etapais: 

• apskaičiuojamas liktinis klojinys nuo savojo ir ant jo užpilamo 
monolitinio gelžbetonio sluoksnio svorio, 

• apskaičiuojamas vientisas visas denginys (sukietėjus užpiltam 
monolitiniam sluoksniui) nuo savojo, stogo dangos ir sniego svorio. 
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2. Liktinių klojinių projektavimas 

Projektuojant pagal I-ą variantą liktinis klojinys (1pav.) apskaičiuotas kaip 
dviatramė sija, veikiama MEd=Ed·l2/8= 139,21 kNm lenkimo momento. Išankstinio 
įtempimo dydis (σ= 618MPa) priimtas toks, kad tempiamoje zonoje neatsivertų 
normaliniai plyšiai. Reikalingas iš anksto įtemptos Y1030 klasės armatūros kiekis 
2Ø18. Transportuojant klojinį, viršutiniuose sluoksniuose normaliniai plyšiai 
neatsiveria. Skersinė armatūra išilginių briaunų galiniuose ruožuose numatyta 
pagal konstrukcinius reikalavimus (Ø6 S400, sw=150 mm), kadangi atlikus 
skaičiavimus gauta, jog liktiniame klojinyje veikiančią didžiausią skersinę jėgą 
Vmax= 98,1 kN atlaiko vien betonas. Plokštė ant sijos remiama lentyna (2 pav.). 

 

 
1 pav. Liktinis klojinys su iš anksto įtempta armatūra 

 

 
2 pav. Liktinio klojinio atrėmimas ant gelžbetoninės sijos 

 
Nuo užpilamo monolitinio gelžbetonio sluoksnio liktinio klojinio įlinkis 

tesudarė d=0,385 cm[1]. 
Antrame etape vientisas denginys apskaičiuotas kaip nekarpyta sija veikiama 

MEd=Ed·l2/16=  82,7 kNm išorinio lenkimo momento. Vientiso denginio stiprumas 
yra 253,3 kNm, įlinkis d=0,385+0,118 =0,503 cm ≤ dlim=2,84 cm [1;3]. 
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Siekiant užtikrinti, kad liktiniai klojiniai ir užlietas monolito sluoksnis dirbtų 
kaip vienalytė konstrukcija, tikrinami tangentiniai įtempiai sąlyčio zonoje. 
Įvertinus tik armatūros strypų kilpas Ø6 S240, išdėstytas kas 800 mm tangentiniai 
įtempiai armatūros strypuose [4]: 

( )
MPa,

zb
VMPa,

SS
ctgctgsinfA

max
WST

ywdsw
s 0148001540 =

⋅
=τ>=

α+θα
=τ     (1) 

čia: Asw-skersinių strypų skerspjūvio plotas, fywd- leistinieji armatūros įtempiai, sST ir 
sw-armatūros strypų žingsniai, α  - skersinių strypų posvirio kampas, θ -menamųjų 
betono spyrių kampas su elemento išilgine ašimi, z–vidinių jėgų petys ( d,z 90≈ ).  

II-ame variante denginio skaičiavimai atlikti nuo išorinės apkrovos, kurią 
sudaro nuosavas 30 cm storio monolitinio gelžbetonio sluoksnio, stogo dangos ir 
sniego svoris. Denginys apskaičiuotas kaip nekarpyta sija, kadangi atramose 
mazgai yra standūs. Jo 1m juostos stiprumas yra 45,5 kNm, o išorinis lenkimo 
momentas sudaro MEd=28,98 kNm. Pleišėjimo momentas Mcrc=36,23> 
MEk=21,6 kNm, įlinkis – d=0,378 cm [1;5].  

III-čiame variante liktinį klojinį sudaro standus dvitėjis plieninis profilis 
įbetonuotas į gelžbetoninę plokštę. Liktinio klojinio gelžbetonio plokštės plotis – 
2m, aukštis – 0,12m (3pav.). Siekiant sumažinti išorinį lenkimo momentą ties 
atramomis standi armatūra suvirinama (4pav.) [6]. Tokiu atveju lenkimo momentas 
sumažėja ir yra lygus M=El2/16. 

Pirmame etape 1m juostą veikia MEk=15,62kNm nuo charakteristinės ir 
MEd=20,62kNm nuo skaičiuotinės apkrovos lenkimo momentai [5]. Standžios 
armatūros skerspjūvis parinktas laikantis sąlygos, kad liktiniame klojinyje 
normaliniai plyšiai atsiverti negali. Tuomet reikalingas standžios armatūros 
atsparumo momentas W=117,0 cm3, nors pagal stiprumo sąlygą užtektų W=88,25 
cm3. Tokiu atveju priėmus IPN 160 profilį [6] liktinio klojinio stiprumas – 
32,5kNm, pleišėjimo momentas Mcrc=15,76 ≥ MEk=15,62kNm. Šiuo atveju 
redukuojant liktinio klojinio skerspjūvį, betono skerspjūvio plotas įvertintas 
teisingai. Priešingu atveju, supleišėjusią betono zonos dalį reikėtų atmesti ir 
skerspjūvio redukavimas taptų komplikuotu, kadangi reikėtų įvertinti plyšio gylį. 
Jeigu normaliniai plyšiai būtų leistini, tuomet skaičiavimą galima būtų 
supaprastinti. Skaičiuojant reikalingą liktinio klojinio standumą pagal ribinį įlinkį 
dlim=l/200=2,875 cm [5] pakaktų įvertinti tik standžios armatūros skerspjūvį, t.y. 
apskaičiuojant liktinio klojinio inercijos momentą jį priimti lygų Ireik=Ist (Ist – 
standžios armatūros inercijos momentas). Tuomet liktinio klojinio reikalingas 
inercijos momentas iš standumo sąlygos būtų lygus [3;6]:  
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3 pav. Liktinis klojinys su su standža armatūra 

 

 
4 pav. Klojinio atrėmimas 

 
Apskaičiavus gaunama 15732,Ireik ≥  cm4. Pagal reikiamą inercijos momentą 

parenkamas tas pats IPN 160 profilis. Vadinasi tiek įvertinus liktinio klojinio 
betono skerspjūvį ir atsižvelgus į pleišėjimo momentą, tiek neįvertinus liktinio 
klojinio betono skerspjūvio ir jo pleišėjimo, gaunamas tas pats reikalingas 
standžios armatūros profilis t.y. IPN 160, tačiau standumas skirsis gana ženkliai. 
Atsižvelgus į tai, kad betonas nesupleišės ir įvertinus liktinio klojinio betono 
skerspjūvį, liktinio klojinio įlinkis gaunamas 0,97 cm[5;7], o neįvertinus liktinio 
klojinio betono skerspjūvio, t.y. laikant, kad betonas supleišės, įlinkis lygus 
2,23 cm [6]. 

Vientiso denginio (jau sukietėjus monolitiniam betonui, t.y., antrame etape) 
stiprumas yra 83,25 kNm, o išorinių apkrovų sukeltas lenkimo momentas – 
25,95 kNm, pleišėjimo momentas Mcrc=57,14 > MEk=19,34 kNm. Įlinkis 
d=0,97+ 0,17=1,14cm ≤dlim=2,875cm[5;7]. Šiuo atveju papildomos armatūros 
kontakto zonoje nereikia, kadangi vien standi armatūra atlaiko 

0350980 ., maxst =τ>=τ MPa.  

3. Rezultatai ir jų analizė 

Apskaičiuojant denginį pagal I-ą ir III-ią variantus, liktinio klojinio aukštis 
priimtas 12 cm. Jis gali būti tiek didesnis, tiek ir mažesnis. I-me variante priėmus 
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mažesnį aukštį, reikėtų didinti išankstinį apspaudimą, kad neatsivertų normaliniai 
plyšiai, o priimti didesnį nei 12 cm aukštį neefektyvu, nes įlinkis ir taip yra 
nedidelis, o klojinio svoris padidėtų. III-ame variante sumažinus liktinio klojinio 
gelžbetoninės plokštės aukštį, reikėtų didinti standžios armatūros aukštį, kad 
sudaryti pakankamą standžios armatūros įgilinimą į plokštę (priešingu atveju 
denginio elemento ir plieno profilio ašys nesutaps), o įvertinus plieno kainą tai 
daryti neefektyvu. Todėl priimtas 12 cm gelžbetoninės liktinio klojinio plokštės 
aukštis pakankamai optimalus atsižvelgiant ir į liktinių klojinių svorį. 

Vientiso denginio (formuojamo su liktiniais klojiniais) stiprumo atsarga gauta 
labai didelė, ir ji tuo didesnė, kuo mažesnis liktinio klojinio aukštis. Didelį liktinio 
klojinio aukštį riboja jo masė, nes tokiu atveju yra apsunkinami montavimo darbai. 
Siekiant paanalizuoti stiprumo atsargos ir liktinio klojinio aukščio priklausomybę 
apskaičiuoti denginio (su iš anksto įtemptais liktiniais klojiniais) stiprumo 
priklausomybė nuo liktinio klojinio aukščio. Gauti rezultatai pateikti 5 pav.  
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Pagal kiekvieno varianto medžiagų, darbo ir mechanizmų poreikį sudaryta 

denginio sąmata pateikta 6 pav. Iš jos matyti, kad ekonomiškiausias yra I-asis 
variantas (303,07 Lt/m2), brangiausias – III-asis variantas (414,25 Lt/m2), dėl jame 
panaudoto brangaus plieninio profilio IPN 160. 

 
4. Išvados 

• Projektuojant masyvų denginį su liktiniais klojiniais, priklausomai nuo 
liktinio klojinio masyvumo, gaunama pakankamai ženkli stiprumo atsarga 
(nagrinėjamu atveju net iki 300%), o įlinkis nedidelis. 

• III–čio varianto atveju papildoma armatūra, perimanti šlyties įtempius 
kontakto zonoje, nereikalinga, kadangi liktinio klojinio ir monolitinio betono 
sluoksnių sukibimą užtikrina standus profilis. 

• Ištisinio monolitinio denginio (II-as variantas) statybos darbai užtruks 
ilgiausiai, reikalingos didesnės darbo ir mechanizmų sąnaudos. 

• Darbo, mechanizmų ir medžiagų poreikio atžvilgiu ekonomiškiausias yra 
denginys su iš anksto įtemptais liktiniais klojiniais (I-as variantas - 303,07 Lt/m2), 
o neekonomiškiausias yra denginys su standžia armatūra, dėl didesnių metalo 
sąnaudų (414,25 Lt/m2). 
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 STIPRIO RODIKLIŲ SKLAIDA BETONO 
PREKINĖJE PRODUKCIJOJE IR 

KONSTRUKCIJOSE 
 

Some Data of Strength Dispersion Characteristics to 
Commodity Concrete and to Structures 

 
V. Keras, V. Medelienė 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 

Abstract. Data of initial study of strength distribution in concrete are presented there. Essence of 
consideration it contains can be generalized as follows. 

An information about dispersion of concrete strength indices piled up into international data sets 
is adopted even durability or reliability of structures are count on in Lithuania. Alas it seems there is 
breached a principal preconditions. For example it is a basic precondition of likeness (resemblance). 
The level of technology and quality of production are not analogous into Western Countries and Post-
Soviet area. Time to time there can be fixed serious discrepancies. So there is important a qualification 
of realistic information about primarily strength variation data and dispersion of actual strength in 
concrete structures also. 

With this intention was fixed a variation of strength indices in commodity concrete to be 
produced by some local factors. Also was fixed a distribution of strength in some zones of concrete 
structures. Correspondingly there are presented tables with statistic of studied data and ordering of these 
data by methods of mathematic statistics. Some curves of dependences and diagrams there are presented 
finally. 

 
1. Įvadas 

Vertinant statinių, jų konstrukcijų, elementų ir pan. patikimumą, paprastai yra 
naudojamasi (adaptuojant) palyginus gausiais užsienio šalyse sukauptais 
duomenimis bei jų pagrindu gauta išvestine informacija. Siekiama juos pritaikyti 
Lietuvos sąlygoms ir poreikiams. Užsienio leidinių teikiamų statistinių duomenų 
apie medžiagų, gaminių ir pan. fizikinių mechaninių savybių rodiklius, jų sklaidą, 
patikimumą ir pan. panaudojimas Lietuvoje yra priimtinas, bendrai paėmus. 
Daugelį konstrukcinių medžiagų ir gaminių Lietuva importuoja. Tačiau 
konstruojant statinius yra panaudojama ir aibė vietinių medžiagų bei konstrukcijų. 
Deja, gamybos kultūra Lietuvoje ir, atitinkamai, gaminių kokybė (savybės) gali 
skirtis nuo pasiekiamų užsienio šalyse. Todėl yra aktualu pasitikrinti, ar užsienio 
šalyse paplitę produkcijos savybių kiekybiniai įvertinimai, nuostatos, normos gali 
būti beatodairiškai taikomi Lietuvos sąlygomis.  

Turint omenyje šias aplinkybes, ir buvo keliamas tyrimų tikslas: gauti 
pirminių duomenų apie vietinės gamybos betono stiprio rodiklių sklaidą. 

Tam tikslui kaupti laboratorinių tyrimų duomenys. Apdorota bandinių, 
pagamintų iš prekinio betono, stiprio rodiklių sklaida. Taip pat paliesta betono 
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stiprio rodiklių sklaida gelžbetoninio karkaso elementuose. Buvo apibendrinti 
keleto pramoninių patalpų betoninių grindų paviršinio stiprio ekspertinio 
įvertinimo duomenys. Tuo būdu statybos technologijos katedros vykdomų tyrimų 
[1] tematika buvo kiek praplėsta link konstrukcijų irimo mechanikos interesų ir 
tyrimų krypties [2,3,4]. 

Papildžius šias žinias duomenimis apie reikalavimus konstrukcijoms 
darniosios statybos strategijoje [5], apie medžiagų ir konstrukcijų darbo ypatumus, 
siekiama racionaliausių projektinių sprendimų. Tam tikslui ir buvo kaupiami 
duomenys apie medžiagų bei poveikių sklaidą, siekiant įvertinti statinių 
eksploatacijai svarbius patikimumo ir ilgaamžiškumo parametrus [6, 7 ir kt.]. 
Plėtojant šias kryptis, galima konstruoti statinio dalių deformavimo, irimo 
imitacinius modelius [8, 9 ir kt.]. 

Ta kryptimi plėtojant tyrimus gaunama naudinga informacija apie sijų [8], 
sijų-sienučių [9] ir kitų objektų darbo ypatumus Lietuvos [10 ir kt.] bei užsienio 
[11, 12] sąlygomis. 

Aprašyti darbo bruožai apibūdina tyrimų objektą, pagrindinius spręstus 
uždavinius, tyrimų perspektyvos kryptis. 

 
2. Tyrimų metodai ir priemonės 

 
Prekinio betono stiprio rodiklių sklaidai nagrinėti naudoti žinybinės ir 

gamyklinės laboratorijų duomenys, gauti bandant pagal standartą LST EN 12390-
3:2003.pagaminto ir atvežto į statybvietę betono stiprį. 

Nustatant betono stiprį taip pat naudoti ekspertizių, atliktų trijuose objektuose: 
logistikos sandėlyje, medienos sandėlyje ir mechaninių dirbtuvių sandėlyje 
duomenys. Tirtas betoninių grindų paviršinis betono stipris. Ekspertizių metu 
betono stipris nustatytas neardančiuoju mechaniniu tampraus atšokimo metodu. 
Grindų paviršiaus plotas suskirstytas kvadratais 5x5m. Kiekvieno iš tų kvadratų 
viduryje betono stipris nustatytas iš trijų bandymų rezultatų. Betono stiprio 
pasiskirstymas grindų paviršiaus plote, dažniai ir empirinis pasiskirstymas 
atvaizduoti histogramose (1...5 pav.). 

Statistinės analizės rezultatai pateikti 1, 2 lentelėse. 
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1 pav. Paviršinio grindų betono 
(C20/25) stiprio pasiskirstymo 
histograma mechaninių dirbtuvių 
sandėlyje (pavyzdys) 

2 pav. Paviršinio grindų betono 
(C20/25) stiprio pasiskirstymo 
histograma medienos sandėlyje 
(pavyzdys) 
 

 
1 lentelė Grindų betono paviršinio stiprio objektuose statistinės analizės rezultatai 

N Minimumas Maksimumas Vidurkis Standart. nuokrypis
Mechaniniu dirbtuvių sandėlis 42 18 24 20.86 1.77 
Medienos apdirbimo sandėlis 112 18 24 21.08 1.84 
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4 pav. Betono (C20/25)stipris gniuždant 
gamyklinės laboratorijos duomenimis 
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2 lentelė Betono stiprio gniuždant laboratorijose statistinės analizės rezultatai 

 N Minimumas Maksimumas Vidurkis Standart. nuokrypis
Į objektą atvežto betono 

stipris gniuždant 31 17.3 21.9 19.465 0.969 

Betono stipris gniuždant 
betono gamybos ceche 30 18.5 20.8 19.367 0.593 

 
 
 

Teikiamos histogramos, kaip ir dauguma kitų charakteristikų, yra ganėtinai 
santykinės. Viena vertus, neįmanoma išbandyti konstrukcijos savybių įvairavimo 
tiesioginiais metodais. Konstrukciją tektų suardyti. Tuomet konstrukcijos, kurios 
savybių sklaida daugmaž tiksliai nustatyta, panaudoti būna jau nebegalima. Todėl 
konstrukcijas tenka bandyti netiesioginiais metodais. Ta aplinkybė lemia bandymų 
rezultatų ribotumą. Šį trūkumą akivaizdžiai turi ir publikacijoje teikiama medžiaga. 
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5 pav. Betono stiprio rodiklio pasiskirstymas logistikos sandėlio grindų plote 
(skaičiai rodo betono stiprį pažymėtose vietose N/mm2) 

 



  

3. Betono mechaninių rodiklių sklaidos galimos pasekmės 
 
Viena iš prielaidų, kodėl konstrukcinių medžiagų savybės ir jų skirstiniai 

įvairuoja, yra bandymo sąlygos. Dažniausiai pasitaiko laboratoriniai ar lauko 
bandymai. Jų duomenys gali skirtis. Tačiau gali įvairuoti ir prekinių medžiagų bei 
konstrukcijų pagaminimo kultūra. Tai atspindėtų jų struktūroje, vidinių įtempimų 
pasiskirstyme, mechaninėse charakteristikose [13, 14, 15, 16]. 

Todėl statinyje (konstrukcijoje, elemente) medžiagų savybių lokalinės ir 
bendros (makro) variacijos dar reikšmingesnės. Jos turi esminės įtakos įtempimų 
bei deformacijų koncentracijoms. Šis reiškinys ganėtinai reikšmingas medžiagoms, 
kurios laikomos trapiomis ar kvazitrapiomis. Betonai gali būti priskiriami prie 
kvazitrapių medžiagų dėl palyginus mažo stiprio tempiant [17]. Todėl sudėtinis 
įtempimų būvis betono gaminiams ir konstrukcijoms svarbus, kaip ankstyvųjų 
ikikritinio (precritical, докритическое) irimo plyšių ir defektų susidarymo 
prielaida. Nagrinėjamu atveju reikšmingi ne tik lokaliniai silpnesnio betono 
tarpsniai, bet ir jo lokalinės stipresnės zonos. Tiek vieni, tiek ir kiti savybių 
pokyčiai yra įtempimų – deformacijų koncentratoriai juos supančioje 
konstrukcinėje terpėje.  

Įtempimų – deformacijų koncentracijas dėl medžiagos struktūros anizotropijų 
gali papildyti elemento skerspjūvio ar poveikių į jį staigūs pokyčiai. Jei tokie 
koncentracijų laukai stiprina vieni kitus ir tempimo įtempimai sudėtiniame 
įtempimų būvyje padidėja, ankstyvojo irimo pavojus betone padidėja.  

Konstrukcijų eksploatacijos metu vyksta poveikių pokyčiai, atsitiktinės 
perkrovos ir kiti nepalankūs konstrukcijų darbui įvykiai. Dėl to konstrukcijos 
darbas tampa vadinamu V. Bolotino procesu. Jo metu toliau vyksta medžiagos 
vidinės destrukcijos ir, jų dėka, tolesnės įtempimų deformacijų koncentracijos 
modifikacijos. Didėja defektų jungimosi pavojus ir su tuo susijęs konstrukcijos 
patikimumo mažėjimas. 

 
4. Duomenys apie savybių sklaidą projektavimo praktikoje 

 
Projektuojant Lietuvoje ne visuomet atkreipiamas deramas dėmesys į gausią 

medžiagą, apie atmosferinių veiksnių pokyčius, gautus B. Snarskio [18] tyrimų 
dėka, į gamyklų, statybininkų ir kt. šaltinių sukauptus duomenis apie prekinio 
betono mechaninių savybių nestabilumą ir t. t. Tas turi įtakos statinių 
gyvybingumui, ypač ankstyvųjų destrukcijų susidarymui. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, paanalizuoti keleto betono gamybos cechų, 
gaminančių prekinį betoną, duomenys ir duomenys apie betono savybių įvairavimą 
laikui bėgant. Buvo sudarytos betono stiprio histogramos pristačius jį į objektą. 
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Transportavimo metu galimas betono išsisluoksniavimas ir kiti struktūriniai 
pokyčiai, dėl ko betono stiprio sklaida gali būti didesnė, lyginant su gamyklinės 
laboratorijos duomenimis. Galiausiai yra pateikiami duomenys apie betono stiprio 
savybių sklaidą eksploatuojamoje konstrukcijoje. Šiuo atveju naudoti ekspertinio 
tyrimo duomenys apie betono stiprio sklaidą pramoninių grindų konstrukcijos 
paviršiaus sluoksnyje, gauti netiesioginių bandymų metodu. 

Kai kurie sudarytų histogramų pavyzdžiai, betono stiprio pasiskirstymas 
grindų paviršiaus plote yra teikiami 1...5 pav., o statistinės analizės rezultatai 1,2 
lentelėse. 

 
5. Išvados 

 
1. Pateiktus tyrimų duomenis dera vertinti, kaip preliminarius. Jie turės 

būti kaupiami, atliekant tyrimus kituose objektuose bei kitais laiko 
tarpsniais, siekiant pilnesnės bei patikimesnės informacijos. 

2. Pateiktos histogramos liudija, kad betono savybių stiprio sklaida 
patikimumo požiūriu yra pakankamai didelė. Jo gamybos kultūra ir 
betonavimo technologijos Lietuvoje turėtų būti tobulinamos taip pat ir 
patikimumo kriterijų stabilumo požiūriu. 

3. Betono mechaninių charakteristikų sklaida gali ženkliai skirtis 
pagaminimo vietoje, po transportavimo į statybos aikštelę ir po to, kai 
jis sukietėja konstrukcijoje. Projektuojant (apskaičiuojant patikimumo 
charakteristikas) į tai dera atsižvelgti. 

4. Vertinant konstrukcijų patikimumą turėtų būti atsižvelgta į Lietuvoje 
gaminamų medžiagų santykinai didesnę mechaninių savybių sklaidą. 
Vieningi atsargos (patikimumo) koeficientai gali sudaryti pavojingas 
situacijas ribinės būklės susidarymui sudėtingose, stambių matmenų 
konstrukcijose. 

5. Daugelyje skaičiavimų reikalavimai numato patikimumo įvertinimą 
ganėtinai dideliu tikslumu – promilėmis. Todėl projektuojant dera 
atkreipti tinkamą dėmesį į tyrimams bei įvertinimui naudojamų 
duomenų ir prielaidų patikimumą. 
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DAUGIAKRITERINIAI TECHNOLOGINIAI 
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KONSTRUKCIJAS 
 

Multiple Criteria Estimate of Designing Rational Structures. 
 

J. Mockienė, O. Viliūnienė  
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. In modern construction, comparatively lightweight steel structures effective in terms of 

structure and architecture often are used. Thoroughly selected and well-thought solutions of designers 
enable to shorten design terms and optimise time of construction works at the maximum. Due to 
aforementioned advantages, customers are provided with the best design offers. In our times of rapid 
business growth, this fact is especially important to business developers. Economy on construction 
materials, work time of builders and investments is made. 

One of the methods enabling to choose an optimum system of design tools are multi criteria 
optimisation techniques. The aim of this paper is to define technological rational variants of steel trusses 
through application of a multi criteria (TOPSIS) method. 

 
1. Įvadas 
 
Šiuolaikinėje statyboje dažnai naudojamos konstrukciniu bei architektūriniu 

požiūriu efektyvios ir palyginti lengvos plieninės konstrukcijos. Plieninių 
konstrukcijų pastatams nereikia sunkių pamatų, mažesnės transporto ir montavimo 
išlaidos. 

Šiais spartaus verslo augimo laikais, statybų rinkoje itin daug dėmesio 
skiriama statybos darbų atlikimo tempams, nepamirštant optimalaus kokybės ir 
kainos santykio. Tai turi itin didelę reikšmę verslo plėtotojams.  

Vienas iš metodų padedantis parinkti optimalią projektavimo priemonių 
sistemą yra daugiakriteriniai optimizavimo metodai.  

Šio darbo tikslas – nustatyti technologiškai racionalius plieninių santvarų 
variantus taikant daugiakriterinį  TOPSIS metodą. 

 
2. Sprendinių ir projektų sąveika  
 
Bet koks sprendinys atskirai ir projektas visumoje turi būti objektyvus ir 

moksliškai pagrįstas. Todėl bet kokios problemos sprendimas reikalauja 
įvairiapusės analizės, pagrįstos moksliniais duomenimis.  

Sprendimo parinkimą ir priėmimą būtina įgyvendinti visuose projektavimo ir 
gamybos techninio paruošimo lygiuose, pradedant moksliniais tyrimais baigiant 
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techniniu - organizaciniu ir technologiniu projektavimu bei kitais sprendimų 
įgyvendinimo etapais.  

Racionalių konstrukcijų projektavimo sąlygų, tikslų, priemonių sąveikos 
schema yra atvaizduota 1 paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Racionalių konstrukcijų projektavimo sąlygų, tikslų, priemonių sąveikos 
schema 

 
Sprendžiamo uždavinio platumas, vertinant sisteminiu požiūriu, gali būti 

skirtingas, bet turi atspindėti visus svarbiausius sistemos elementų tarpusavio 
ryšius ir įvertinti konstrukcinius, technologinius, organizacinius, eksploatacinius ir 
socialinius veiksnius (2 pav.). Projektuotojas turi parinkti konstrukciją, kuri būtų 
konstrukciniu požiūriu nesudėtinga, racionali, kuriai reiktų kuo mažiau 
materialinių sąnaudų. Taip pat - lengvai pagaminama, transportuojama ir 
montuojama. Eksploatacijos metu konstrukcija turi būti patikima, ilgaamžė, 
apsaugota nuo korozijos ir kt. [1,2] 

Sprendimo priėmimas labiausiai priklauso nuo sąlygų, kuriomis šis 
sprendimas priimamas. Iš to seka eilė tikslų: 

• konstrukcijų kokybės gerinimas; 
• materialinių išteklių ekonomija; 
• pasiruošimo statybai laiko trumpinimas; 
• darbo sąnaudų mažinimas; 

1. Konstrukcijų projektavimo sąlygos ir reikalavimai 

2. Pagrindiniai konstrukcijų projektavimo konstravimo tikslai 

3. Problemų sprendimo ir tikslo pasiekimo priemonės 

4. Priemonių sistema bendram tikslui projektavimo 
konstravimo etape pasiekti 

5. Uždavinių kompleksas tikslui projektavimo konstravimo 
etape pasiekti 

6. Priemonės užduotims efektingai įvykdyti 
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• energetinių išteklių ekonomija; 
• bendras savikainos mažinimas; 
• eksploatacinių išlaidų mažinimas; 
• ilgaamžiškumo padidinimas. 

 
2 pav. Detalizuota racionalių konstrukcijų projektavimo sąlygų ir reikalavimų schema 

 
Šiems tikslams pasiekti reikia išspręsti konstrukcijų projektavimo, o taip pat 

materialinio aprūpinimo tobulinimo, gamybos lygio kėlimo, konstrukcijų 
patikimumo, darbo našumo, ekonomijos didinimo, darbų kokybės gerinimo, ir kt. 
uždavinių aibes.  

Iškeltų problemų sprendimui ir norimo tikslo pasiekimui turėtų būti 
įgyvendinama priemonių sistema. Ji numato uždavinių kompleksą: 

• tyrimų, projektavimo ir planavimo procesų optimizavimas; 
• automatizuotų kompleksinio planavimo, valdymo, projektavimo sistemų 

integravimas; 
• tyrimų, projektavimo ir gamybos procesų intensyvinimas; 
• uždavinių ir problemų kompleksinis sprendimas; 
• darbinių, materialinių ir informacinių išteklių panaudojimo 

optimizavimas; 
• žmonių ir materialinių srautų optimizavimas; 
• mašinų, mechanizmų panaudojimo laiko optimizavimas; 
• kompleksinis gamybinis inžinierių parengimas; 

1. Konstrukcijų projektavimo sąlygos ir reikalavimai 

Gamtinės-
klimatinės 

Inžinierinės
-geologinės 

Atrėmimo 
sąlygų 

ypatumai 

Konstrukcijų 
patikimumas

Apsauga 
nuo 

korozijos

Materialinių 
srautų 

sudėtingumas 

Konstrukci-
jų 

sudėtingumas

Informacinių 
ryšių 

sudėtingumas

Transportavimo 
ir montavimo 

sąnaudos 

Skaičiuojamų
jų schemų 

racionalumas

Normų 
apribojimai, 
reikalavimai, 
nurodymai 

Fizinis ir 
moralinis 

konstrukcijų 
ilgaamžiškumas
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• socialinių veiksnių įvertinimas. 
Uždavinių kompleksas norimam tikslui pasiekti turi apimti:  
• mokslinius tyrimo variantų pagrindimus; 
• naujų sprendimų parengimą arba anksčiau pasiteisinusių konstrukcinių, 

technologinių ir organizacinių sprendimų variantų įdiegimą; 
• pranašesnių variantų atranką, remiantis kompleksinio daugiakriterinio 

vertinimo rezultatais; 
• atrinktų variantų praktinio taikymo pasiūlymus. 
Variantiniam projektavime yra vykdomas kompleksinis daugiakriterinis 

įvertinimas ir nustatomi sprendimų variantų priėmimo prioritetai.  
Iškeltų tikslų pasiekimo pagrindiniai metodai ir priemonės yra programiniai – 

tiksliniai ir matematiniai metodai, imitaciniai modeliai, organizacinis, informacinis 
ir normatyvinis aprūpinimas, skaičiavimo technikos priemonės, o taip pat 
automatizuotos konstrukcinio, architektūrinio, organizacinio – technologinio 
projektavimo sistemos. 

  
3. Racionalus plieninių santvarų alternatyvų prioriteto nustatymas 

TOPSIS metodu 
Siekdamos nustatyti racionalius plieninių santvarų konstruncinių sprendimų 

variantus autorės išanalizavo plieninių santvarų konstrukcinius sprendimus, kai 
kiekviena jų turi skirtingus aukščius (350mm; 450mm; 550mm). Kiekviena jų gali 
būti  suprojektuota iš skirtingų profilių ( 1 lentelė). 

Uždavinio sprendimui buvo pasirinktas TOPSIS metodas, kuris išsiskiria iš 
daugelio daugiakriterinių alternatyvų vertinimo metodų tuo, kad nėra jokių 
apribojimų, nustatant rodiklių reikšmingumus ir rodiklių reikšmingumų suma 
nebūtinai turi būti lygi  vienetui [3,4].  

1 lentelė. Plieninių santvarų alternatyvos (kai santvarų ilgis 24 m) 
 

                                 Kriterijai 
 
Santvarų alternatyvos 

 
K1 

Masė, 
t 

K2 
Siūlių 
ilgis, 
mm 

 
K3 

Kaina,  
Lt 

K4 
Techno- 
logišku-

mas*, balais 
[6;10] 

A1 
A1.1 1,294 9804,8 12 801 8 
A1.2 1,397 9600,8 13 820 8 
A1.3  1,510 9564,8 14 938 8 
A1.4 1,016 9643,7 10 051 6 
A1.5 1,097 9439,7 10 853 6 
A1.6  1,186 9241,7 11 733 6 
A1.7 2,160 12 256 21 369 9 
A1.8 2,355 12 001 23 298 9 
A1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2,540 11 956 25 128 9 
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1 lentelės tęsinys 

A2 
A2.1 1,441 9766,4 14 256 8 
A2.2 1,557 9440,0 15 403 8 
A2.3  1,620 9256,0 16 027 8 
A2.4 1,132 9564,8 11 199 6 
A2.5 1,223 9354,8 12 099 6 
A2.
6 

 1,272 9154,7 

12 584 

6 

A2.
7 

2,178 12 208 

21 547 

9 

A2.
8 

2,205 11 800 

21 814 

9 

A2.
9 

 
 
 
 
 
 

 

2,310 11 570 

22 853 

9 

A3 
A3.
1 

1,257 8326,4 

12 436 

8 

A3.
2 

1,350 7920,0 

13 356 

8 

A3.
3 

 

1,464 7680,0 

14 483 

8 

A3.
4 

0,987 8169,5 

9 764 

6 

A3.
5 

1,060 7850,6 

10 487 

6 

A3.
6 

 

1,150 7650,6 

11 377 

6 

A3.
7 

1,910 10 408 

18 896 

9 

A3.
8 

2,127 9900 

21 042 

9 

A3.
9 

 
 
 
 
 
 
 

 

2,245 9600 

22 210 

9 
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A4 
A4.
1 

1,474 9874,4 

14 582 

8 

A4.
2 

1,531 9640,0 

15 146 

8 

A4.
3 

 

1,615 9488,0 

15 977 

8 

A4.
4 

1,157 9674,4 

11 446 

6 

A4.
5 

1,202 9468,4 

11 891 

6 

A4.
6 

 

1,268 9238,7 

12 544 

6 

A4.
7 

2,071 12 343 

20 488 

9 

A4.
8 

2,227 12 050 

22 032 

9 

A4.
9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,390 11 860 

23 644      

9 

 
* Technologiškumą apsprenžia siūlių suvirinimo kokybė ir mazgų sudėtingumas. 
 

Uždavinys formuluojamas, sudarant sprendimų matricą iš n alternatyvų, 
aprašytų m kriterijais. Sudaroma pradinė sprendimų priėmimo matrica [F] = [fij], 
i=1,…,m; j=1,…,n. 

Norint palyginti skirtingų dimensijų rodiklius, sprendimų matrica 
normalizuojama 

                                     

∑
=

=
n

1j

2
ij

f

ij
f

ijr                                                          (1) 

skirtingų dimensijų kriterijus perskaičiuojant į bedimensinius. 
 
čia rij yra normalizuotos matricos elementas, i=1,...,m; j=1,...,n. 
Svertinė normalizuota sprendimų priėmimo matrica sudaroma, 

normalizuotą matricą dauginant iš kriterijų reikšmingumo vektoriaus qi: 
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                           Vij =qi ⋅ rij,  i=1,...,m; j=1,...,n                                          (2) 
 
Pagal (3) ir (4) formule [1] : 

==∈∈=+





















njIiijv
j

Iiijv
j

a ,...,3,2,1,'min,max  

{ }+++
nvvv ,...,2,1 ,                                                                                            (3) 

==∈∈=−





















njIiijv
j

Iiijv
j

a ,...,3,2,1,'max,min  

{ }−−−
nvvv ,...,2,1                                                                                              (4) 

čia  I – aibė rodiklių (maksimizuojamų), kurių geriausios reikšmės – 

didžiausios, I‘ – aibė rodiklių (minimizuojamų), kurių geriausios reikšmės – 

mažiausios. 

Tarp lyginamų alternatyvų, nustatomas kiekvienos alternatyvos atstumas 

idealiam variantui: 

                 ( ) .,...,3,2,1,
1

2 nj
m

i ivijvjS =∑
=

+−=+                                            (5) 

Nustatomas kiekvienos alternatyvos atstumas neigiamai idealiam variantui: 

                                 ( ) .,...,3,2,1,
1

2 nj
m

i ivijvjS =∑
=

−−=−                                      (6) 

 
Nustatomas kiekvienos alternatyvos artumas idealiam variantui: 

                                 .,...,3,2,1, nj
jSjS

jS
jC =−++

−

=+                                     (7)                       

čia 10 ≤+≤ jC . 

Pagal +
jC reikšmes sudaromas alternatyvų prioritetų vektorius ir apskaičiuojamas 

kiekvienos alternatyvos santykinis naudingumas. Geriausias variantas yra tas, kurio 
+
jC reikšmė – didžiausia. 
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Skaičiavimo rezultatai taikant TOPSIS metodą  pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Daugiakriteriniai alternatyvų įvertinimo rezultatai. 

Daugiakriterinės analizės rezultatai 

Plieninių santvarų  
altenatyvų prioriteto 
eilė 

A3.1>A3.4>A3.2>A3.5>A1.1>A3.3>A3.6>A1.4>A1.2>A1.5> 
A2.1>A2.4>A4.1>A1.6>A4.4>A1.3>A4.5>A4.2>A2.5>A2.2> 
A2.6>A4.6>A2.3> A4.3>A3.7>A3.8>A3.9>A4.7>A1.7>A2.8> 
A2.7>A4.8>A2.9>A1.8>A4.9>A1.9 

 
4. Išvados 

 
1. Sprendžiant projektavimo uždavinį labai svarbu tiksliai parinkti tokį 

kriterijų skaičių ir derinį, kuris geriausiai atspindėtų suinteresuotų grupių 
interesus. Todėl konstrukcinių kriterijų aibę yra aktualu papildyti 
techniniais ekonominiais kriterijais. 

2. Kriterijų reikšmingumo įvertinimas daro įtaką galutiniams skaičiavimo 
rezultatams, todėl svarbus jų nustatymo procesas, vykdomas kriterijų 
aibėje, apimančioje konstrukcinių, gamybinių, technologinių bei 
eksploatacinių racionalumo kriterijų poaibius.  

3. Atlikti eksperimentiniai skaičiavimai, taikant TOPSIS metodą nustatė 
techniniu – ekonominiu atžvilgiu racionaliausią plieninės santvaros 
konstrukcinį sprendimą - A3.1. 

 
Literatūra 

 
1. Janušaitis R., Keras V., Mockienė J. Developments of methods for designing 

rational trusses // Civil Engineering and Managament. ISSN 1392 – 3730. Vilnius: 
Technika, 2003, Vol IX, N. 3, p. 192 – 197. 

2. Keras V., Mockiene J. Metalo santvarų proporcijos racionalaus projektavimo 
(minimakso metodų taikymo) požiūriu // Pažangioji statyba: konferencijos pranešimų 
medžiaga. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955-09-632-2. p. 66-70. 

3. Zavadskas, E.K.; Kaklauskas, A.; Banaitienė, N. Pastato gyvavimo proceso 
daugiakriterinė analizė. Vilnius. Technika, 2001. 379 p. 

4. Dėjus T. The model of determining the sensitivity of elements of multiple criteria 
evaluation methods. Journal of Civil Engineering and Management, Vol 8, No 4. Vilnius: 
Technika, 2002, p.263-268. 

 

187



  

 
MOLIO ŠLAITO STABILUMO ĮVERTINIMAS 

 
Estimation of Clay Slope Stability 

 
G. Stelmokaitis 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
  
Abstract. Slope slides frequently cause damage to buildings and roads, and threaten public safety. The 
elimination of the effects requires lots of effort and investments. Human activity affects the natural 
balance and awakes deformation processes. Irresponsible actions of people and unfavorable nature 
conditions joined together can be the reason of a regular slope slide. A slope failure can also take place 
with no obvious intervention into the ground, when unfavorable hydrogeological conditions occur in the 
slope area. Many known methods are proved to give controversial results. The method of modified 
Boussinesq equation and slices is suggested for computation of slope stability from the clay cohesion 
and internal friction angle determined under undrained unconsolidated conditions. 
Keywords: clay slope, stability, porous pressure, slice method, cohesion, consolidation 
      

 1. Įvadas  
 
Šlaitų slinkimo procesas suaktyvėja kiekvieną pavasarį ir gali kartotis kasmet. 

Jis tampa ypač aktyvus, staiga atšilus orui pavasarį ir tirpstant per žiemą 
susikaupusiam sniegui.  Slenka ne tik natūralūs gamtiniai, bet ir dirbtiniai iškasų ar 
sankasų šlaitai. Žmogaus veikla pažeidžia natūralių veiksnių pusiausvyrą ir 
suaktyvina deformacinius procesus. Neatsakinga žmogaus veikla ir nepalankių 
gamtinių sąlygų susiformavimas - tai derinys priežasčių, kurios gali sukelti šlaitų 
nuošliaužas.   

Atlikus Kauno miesto ir jo apylinkių vizualinį šlaitų stabilumo vertinimą, 
buvo nustatyta, kad deformaciniai procesai pastaruoju metu neturi mažėjimo 
tendencijos.  
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1 pav.  Potencialių šlaitų šliaužimo zonų (     ) išsidėstymo Kauno miesto teritorijoje schema 
Vis dažniau šlaitams kyla šliaužimo pavojus, nes gruntai ir gamtinės sąlygos 
Lietuvoje, o taip pat ir Kaune yra sudėtingos ir palankios šlaitų šliaužimui. Apie 
70% Lietuvos teritorijos dengia moliniai gruntai. 

Šiuo metu Kaune ir jo apylinkėse yra 72 šlaitai, kuriuose pastebėtos didesnės 
ar mažesnės deformacijos (žiūr. 1 pav.) [1].  
Nuošliaužų priežastys dažniausiai lieka neįvardintos. Kodėl šimtmečius stovėję ar 
naujai atstatyti šlaitai pradeda deformuotis, kas sukelia jų deformacijas, - į šiuos ir 
daugelį kitų klausimų atsakyti būtina norint išvengti skaudžių pasekmių. 
 
2.  Šlaito stabilumą įtakojantys veiksniai 

 
Šlaitų stabilumo skaičiavimo metodų gausa verčia manyti, kad kiekvienas iš 

jų  yra skirtas tik esant tam tikroms būdingoms sąlygoms. Šlaitų stabilumas 
dažniausiai vertinamas stabilumo koeficientu. Šį koeficientą bendru atveju galima 
išreikšti kaip momentų santykį  taip [2]: 

s

p

M
M

k
Σ

Σ
= ;                                                (1) 

čia ΣMp - suma momentų jėgų, besipriešinančių šlaito deformacijoms 
(sankiba, trintis); ΣMs - suma momentų jėgų, skatinančių šlaito deformacijas; ( 
sunkio jėga, dinaminės apkrovos). 

Jei k > 1, manoma, kad šlaitas yra stabilus, jei k < 1 laikoma, kad jis yra 
nestabiliame būvyje, jei k = 1, turime ribinės pusiausvyros būvio šlaitą. 
Projektuojant sankasas ar iškasas, jų šlaitams leistinas minimalus stabilumo 
koeficiento dydis parenkamas pagal statinių pavojingumo klasę. Tikrinant gamtinių 
šlaitų stabilumą, šio koeficiento dydis nusako šliaužimo pavojaus lygį [3].  

Gruntinio šlaito stabilumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai šlaito aukštis  
 
1 lentelė. Modeliuojamo šlaito parametrai (vidutiniai) ir stabilumo koeficiento k = f (H, α, β, 
φ, c) santykinės reikšmės 

 
Parametrų reikšmės Nr. Parametrai 

Minimali Vidutinė Maksimali 

kmax/kmin 

1 Šlaito aukštis H, m 10 20 40 1,71 
2 Šlaito kampas α, ° 20 40 60 4,57 
3 Sankibumas c, kPa 0 20 40 1,82 
4 Vidinės trinties kampas 

φ, ° 
0 20 40 6,67 

5 Depresijos kreivės 
kampas β,° 

0 20 40 1,84 

189



  

 
h, jo polinkio kampas α, gruntinio vandens paviršiaus vidutinis polinkio kampas β, 
grunto vidinės trinties kampas ϕ, sankiba c. Šlaito stabilumo koeficientas bendru 
atveju išreiškiamas 1 lygtimi. 

Šlaito grunto masyvo mechaninių savybių įtakos stabilumo koeficiento 
analizei buvo sumodeliuotas šlaitas su žinomomis gruntų fizikinėmis 
mechaninėmis savybėmis bei parinkta šlaito geometrine forma (žiūr. 1 lentelė). 
Analizei buvo naudojama Geo-slope kompiuterinė programa. 

Šlaito aukščiui padidėjus nuo 10 iki 40 m (keturis kartus) stabilumo 
koeficientas sumažėjo 1,71 kartų (nuo 1,46 iki 0,85).  Didėjant šlaito polinkio 
kampui nuo 20o iki 60o stabilumo koeficientas šiame diapazone sumažėja 4,57 
kartų (nuo 1,6 iki 0,35). Kintant vidinės trinties kampui nuo 0o iki 40o stabilumo 
koeficientas kinta nuo 0 iki 2,00. Priklausomybė išlieka tiesinė visam ištirtam 
kampo φ kitimo diapazonui, kuris apima visą realiai esančių gruntų gamą. didėjant 
sankibai didėja ir šlaito stabilumas, tačiau tokios didelės jos įtakos nesitikėta. Ji 
padidėjo net 1,82 karto (nuo 0,62 iki 1,13). Didėjant kampui β nurodytame 
diapazone, stabilumo koeficientas sumažėja 1,84 kartų, o tai rodo, kad gruntinio 
vandens padėties įtaka šlaito stabilumui yra mažesnė negu kitų anksčiau aptartų 
veiksnių. 
 
3. Šlaitų tyrimo algoritmas stabilumo įvertinimui 
 

kaitiniai tyrimai parodė, kad veiksniai, nulemiantys šlaito stabilumą, gali būti 
keli. Autoriaus anksčiau atlikti nuodugnūs, ilgalaikiai lauko ir laboratoriniai 
tyrimai padėjo išaiškinti svarbiausius veiksnius, nulemiančius šlaito stabilumą 
[4,5]. Pagal įtaką šlaito stabilumui šiuos veiksnius galima būtų suskirstyti į šias 
grupes: 

1. Šlaito geometrijos įtaka; 
2. Hidrogeologinių sąlygų įtaka; 
3. Grunto sankibos ir vidinės trinties kampo įtaka; 
4. Antropogeninių veiksnių įtaka. 

Nagrinėjant molio šlaito geometrinės formos įtaką svarbiausias veiksnys yra 
šlaito kampas su horizontu. Kuo šlaitas statesnis tuo jo stabilumas yra mažesnis. 
Didelę įtaką turi ir šlaito aukštis, ypač, kai šlaito kampas yra didesnis nei 40 
laipsnių.  

Hidrogeologinės sąlygos molio šlaito stabilumui didžiausios įtakos turi 
ankstyvo pavasario polaidžio metu, kada susikaupęs sniegas ir vandens perteklius 
staigiai užpildo grunto poras. Dėl ko padidėja šlaito apkrova ir gali pakisti grunto 
mechaninės savybės [4]. 

Grunto sankiba gali sumažėti, kada šlaitą veikia sudėtingos hidrogeologinės 
sąlygos t.y. kada gruntas nespėja konsoliduotis. Dėl šios priežasties sankiba žymiai 
sumažėja, nes grunto skelete veikiantys įtempimai perduodami vandeniui [6,7].    
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2 pav. Šlaito stabilumo įvertinimo algoritmas 
 

Atliekant šlaitų tyrimus, buvo pasigesta konkrečios ir tinkamos tyrimo 
metodikos, kuria vadovaujantis būtų galima įvertinti šlaito stabilumą. Autorius, 

Pradžia 

Šlaito geometrijos matavimas 

Gruntinio vandens lygio 
analizė 

Grunto fizikinių 
mechaninių savybių 
analizė 

Šlaitas  
stabilus* 

Šlaito skaitinis 
modeliavimas 

Taip 

Ne 

Rekomendacijos šlaito 
stabilumui garantuoti 

Pabaiga 

Stabilumo 
padidinimo  
galimybės 

Keičiamos 
hidrogeolo

-ginės 
sąlygos 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 
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H

remdamasis anksčiau atliktais savo nuodugniais tyrimais, įvertindamas tyrimų 
rezultatų svarbą, sudarė šlaitų tyrimo skaičiavimo algoritmą (žiūr. 2 pav.).  

Vertinant molio šlaito stabilumą, svarbu kuo tiksliau atlikti pirminius tyrimus: 
šlaito geometrinės formos, gruntinio vandens lygio, fizikinių ir mechaninių savybių 
matavimus, nes tikrinamas sumodeliuoto šlaito stabilumas, jų pagrindu šlaitas yra 
modeliuojamas. Naudojant kompiuterinę skaičiavimo programą, randami patys 
nepalankiausi atvejai, t.y. kokiom sąlygom esant šlaitas tampa nestabilus. Tada 
atliekami skaitiniai tyrimai ir nustatoma, ar tokios kritinės sąlygos gali kada nors 
įvykti (grunto stabilumo savybių rodiklių susilpnėjimas, gruntinio vandens staigus 
pokytis, šlaito apkrovos padidėjimas).    
 
4. Šlaito stabilumo įvertinimas sudėtingomis hidrogeolginėmis  sąlygomis 
 

Betarpiškai po apkrovos sloginiu porų slėgis grunte gali būti prilygintas 
apkrovos intensyvumui q. Tolstant nuo sloginio porų slėgį galima apskaičiuoti 
naudojantis mūsų modifikuotu Businesko lygties sprendiniu [3, 8]. 

    

pp = ( )[ ] 







⋅β+α⋅α+α

π sl
hq 2cossin .                           (2) 

 
Čia α ir β - kampai tarp tiesių, jungiančių išskirstyto sloginio juostos kraštų linijų 
taškus su nagrinėjamu tašku ir vertikalia tiese, q – apkrova, h – atstumas iki  
šliaužimo paviršiaus linijos, ls – atstumas iki šlaito paviršiaus linijos (žiūr. 3 pav.). 
Pataisos daugiklis 










sl
h  (2) lygtyje turi būti taikomas tik tuomet, kai ls ≤ h. Tenka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. Porinio slėgio skaičiuojamoji schema: 1-šlaito profilio linija; 2-apkrova; 3- 
šlaito šliaužimo paviršius 

q 

h l
β

α

l
2

α 
β

90º 

•
R

O 

1
3 
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pripažinti, kad vandens porose slėgio kitimo įvertinimas (2) lygtimi yra apytikris, 
kadangi šlaito artumas keičia slėgio pasiskirstymo pagal gylį dėsningumą. 
 
 
5. IŠVADOS 
 

1. Išnagrinėjus veiksnių įtaką šlaito stabilumui, galima teigti, kad rezultatų 
skirtumus lemia gruntinių vandenų slėgio jėgų netikslus įvertinimas, 
grunto mechaninių savybių priklausomybės nuo konsolidacijos procesų 
ignoravimas. 

2. Šlaito tyrimo algoritmas gali būti naudojamas natūralių ir dirbtinių šlaitų 
stabilumo būklės įvertinimui sudėtingomis hidrogeologinėmis sąlygomis. 
Remiantis šiuo algoritmu naudojant skaitinius metodus galime nustatyti 
nepalankiausias hidrogeologines sąlygas kurioms esant šlaitas dar gali 
būti stabilus.  

3. Masyvo vertikalios prizmės formos elemento veikiančiąją porinio slėgio 
jėgą reikėtų skaičiuoti pagal pagrindo plotą ir porų slėgį elemento 
pagrinde modifikuota Businesko lygtimi atsižvelgiant į šlaito papildomos 
apkrovos slėgio intensyvumą bei atstumus nuo apkrovos sloginio ir šlaito. 
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TILTŲ IR PRIETILČIŲ PAVIRŠIAUS NELYGUMŲ 
MATAVIMŲ METODIKA TILTŲ DINAMIKOS 

TYRIMAMS 
 

Bridges and Bridgeheads Surface Unevenness Measurement 
Methodology for Bridge Dynamic Investigation 

  
R. Lazauskas, V. Kargaudas 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 
 Reziume. Skaičiuojant tiltų dinaminę reakciją reikia įvertinti tokius faktorius kaip tilto laikančių 
konstrukcijų geometrinius parametrus, kokiu kampu transportas atrieda prie tilto, transporto pakabos 
standumą ir taip pat prietilčių bei tiltų paviršių nelygumus. Vieni paminėtų straipsnyje autorių būdų, 
kaip išmatuoti nelygumus, yra per daug supaprastinti, kiti anaiptol susiję su brangių prietaisų 
panaudojimu. Šio straipsnio tikslas rasti metodiką, kuria naudojantis būtų galima aprašyti tiltų ir 
prietilčių nelygumus. Aprašyti kai kurie Lietuvos tiltų matavimai. 
 Abstract. In calculating the dynamic response of bridges need to assess such factors as the bridge 
structures geometrical form, what angle to the bridge atrieda transport, the transport suspension rigidity 
and also prietilčių bridges and uneven surfaces. Some mentioned the author of ways to measure the 
imperfections, is too simplified, others not at all related to the use of expensive devices. The object of 
this paper is to find a methodology to describe unevenness of  bridges and bridgeheads. The 
measurement results of some bridges in Lithuania are presented. 
1. Įvadas 
 Transporto srauto augimas daro įtaką visai kelių transporto infrastruktūrai, 
kuriai priklauso keliai, transporto priemonės, technologiniai įrengimai, stotys ir kiti 
inžinieriniai statiniai, iš kurių vieni svarbiausių yra tiltai. Skaičiuojant tiltų 
dinaminę reakciją reikia žinoti tiltų bei prietilčių paviršių nelygumus, kurių 
formavimasi įtakoja daug faktorių. Vieni pagrindinių būtų: tilto konstrukcijos 
geometriniai parametrai, transporto svoris, pakabų standumai, gruntų sėdimai, 
pačios dangos savybės, jos įrengimo darbų kokybė. Lyginant nelygumus ties 
skirtingais tiltais – identiškų nerasime. Skirtingi transporto srautai (tipai bei jų 
intensyvumas) įtakoja nelygumų skirtingų bangos ilgių, altitudžių, netgi toje 
pačioje matuojamojoje atkarpoje, susidarymą. 

Tilto bei prietilčių paviršių nelygumų matavimų metodikos sudarymui 
iškeliame keletą reikalavimų: 

1. Matavimams naudoti paprastą įrangą, leisiančią nesunkiai išmatuoti 
nelygumus. 

2. Matavimo rezultatai turi būti lengvai panaudojami tolimesniems tiltų 
dinamikos skaičiavimams. 

 Daugelyje straipsnių jau yra pasiūlyta keletas tiltų paviršių nelygumų 
matavimo būdų. Vieni iš jų atliekami sudėtingomis ir brangiomis matavimo 
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priemonėmis, kiti per daug supaprastinti. Žinoma, brangiomis matavimo 
priemonėmis galima greitai ir tiksliai išmatuoti paviršiaus nelygumus, apdoroti 
gautus matavimų rezultatus. Tokios matavimo priemonės naudojamos kai atstumai 
yra dideli – tiltams, kurių ilgis siekia nuo kelių iki kelių dešimčių kilometrų [4]. 
 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išleistose 
Statybos Taisyklėse 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“ [5] 
tilto dangos nelygumų įtakai vertinti, ant tilto dangos skersai perdangos dedama 
apie 2-3 cm storio lenta. Tuo tarpu realūs tilto paviršių nelygumai yra išsidėstę per 
visą nagrinėjamą atkarpą. 
  Tiltų važiuojamųjų bei prietilčių paviršiaus nelygumus skaidome į dvi dalis: 
bendrą tilto reljefą bei vietinius nelygumus. 
  
2. Tiltų ir jų prietilčių paviršiaus matavimai tiltų dinamikos tyrimams  

 

l

Vaizdas "A"

x

x

ξ
0 ξ

y

ξ
ξ

0

Vaizdas "A"

L A

 
1 pav. Transporto srauto veikiamo tilto skaičiuojamoji schema. 

 
 Aptarsime bendrą tilto reljefą. Nelygumai susiformavę tilto montavimo metu, 
įrengiant asfaltbetonio dangą. Šie nelygumai yra sunkiai pastebimi, nes jų bangų 
ilgiai yra dideli, nuolydžiai maži, reljefo pokyčiai netaisyklingi. Tokius reljefo 
pokyčius patogu aprašyti polinomu, pavyzdžiui: 

 
* * 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 *
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9w a x a x a x a x a x a x a x a x a= + + + + + + + +  .  (1) 

 
čia *

1w −  tilto paviršiaus nukrypimas nuo nulinės ašies, aprašomas polinomu (2 

pav.) ir mažai svyruojantis; ix −  atstumas išilgai tilto. Polinomas gali būti bet 
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kurio laipsnio, matavimo taškų skaičius turėtų atitikti matavimo taškų skaičių . 
Sudaryta programa, kuri pagal išmatuotą tilto ir jo prietilčių reljefą apskaičiuoja 
koeficientus *

ia . 
 

 
 

2 pav. Bendras tilto reljefas aprašomas polinomu. 
 

 Matavimams atlikti buvo atsitiktinai parinkti ir išmatuoti keli Lietuvoje 
esantys tiltai. Matavimo rezultatai parodyti (3 pav.). 
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a) 

 
b) 

 
3 pav. Bendri tilto reljefo grafikai : a) – tilto per Perkasą, b) – tilto per 

Aunuvą. 
 

 Aukščiau pateiktuose paveiksluose a, b, pavaizduoti bendri tilto nelygumai 
išreikšti polinomu. Tai yra pirmoji tiltų važiuojamųjų bei prietilčių paviršiaus 
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nelygumų dalis. Matavimo taškų skaičius parenkamas atsižvelgiant į tarpatramio 
ilgį l. Atskaitinių taškų altitudes matavome nivelyru. Apskaičiuojame atstumus nuo 
tiesės, jungiančios tilto atramų taškus. Gautus vertikalius atstumus yi ir išmatuotus 
horizontalius atstumus xi statome į sudarytą programą polinomo koeficientams 
išskaičiuoti. 
 Aptarsime vietinius nelygumus. Šie nelygumai yra lengvai pastebimi, nes jų 
bangų ilgiai yra maži, o amplitudės santykinai didelės (4 pav.). Tai nelygumai 
atsiradę eksplotavimo laikotarpiu, kai dangos konstrukcijos stipris neatitinka 
transporto apkrovų. Šį vietinį banguotumą patogu aprašyti trigonometrinėmis 
funkcijomis: 

 
* * *
2 1 0 2 0sin cosw A r x A r x= +  .     (2) 

 
čia *

2w −  vertikalus atstumas, 
0

2r L
π= −  dydis, priklausantis nuo bangos ilgio L.  

L

A
1*

x

 
4 pav. Vietinių nelygumų fragmentas. 

 
 Petkevičius, K., Sivilevičius, H. straipsnyje „Automobilių kelių asfaltbetonio 
dangos ir jos konstrukcijos reikiamos savybės ir racionali funkcionavimo trukmė“ 
[6] teigia, kad vietiniai (lokalūs) nelygumai susidaro autobusų stotelėse, poilsio 
aikštelėse, lėtėjimo ir greitėjimo juostose – vietose, kur stovi arba stabdomi 
automobiliai. Šio tipo nelygumų bangos ilgis kinta nuo 1 iki 2 metrų. Vietinių 
deformacijų matavimams atlikti reikia keleto tiesių strypų, tokio ilgio, kad 
matuojant būtų galima perdengti dvi bangas. Atstumą tarp strypo ir bangos apačios 
matuojame liniuote. 
 Išmatavę pasirinktų tiltų paviršius galime teigti, kad nelygumų banguotumas 
neturi tikslaus periodo, nėra pastovios bangos altitudės (5 pav.). 
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5 pav. Tilto per Perkasą vietinių nelygumų fragmentas. Matmenys duoti 
centimetrais. 

 
  Kadangi vietiniai nelygumai išsidėstę chaotiškai pastovaus bangos ilgio 
parinkti negalima. Iš 5 pav. galima matyti, kad vietiniai nelygumai greitai gęsta, 
todėl nesunku išmatuoti skirtingų bangų ilgių nelygumus. 
 Abiejų šių nelygumų tipų griežtai atskirti vieną nuo kito negalima. 
Nelygumus sumuojame: 

 
( ) ( )* * *

1 2w w x w x= + −  bendras tilto paviršiaus nukrypimas nuo neutralios 
ašies. 

Šį atstumą galime aprašyti ir kaip z funkciją: 
 

( )
c

ww z
y

∗

=        (3) 

 Polinomas ir trigonometrinės funkcijos tilto paviršiui aprašyti parinktos todėl, 
kad taip aprašius paviršių galima palyginti lengvai rasti dinaminės tilto 
diferencialinės lygties sprendinį [2]. 

 
 

199



  

3. Išvados 
 

1. Tiltų važiuojamųjų bei prietilčių paviršiaus nelygumų matavimai yra 
nesudėtingi ir pakankamai tikslūs, prietaisai paprasti. Bendrą tilto reljefą 
matuojame nivelyru. Matavimo taškų skaičius parenkamas atsižvelgiant į 
tarpatramio ilgį l. Vietiniams nelygumams išmatuoti pakanka kelių strypų 
ir liniuotės. 

2. Viso tilto reljefo pokyčius patogu aprašyti polinomu, vietinį banguotumą 
– trigonometrinėmis funkcijomis. 

3. Išmatavę keletą tiltų galime teigti kad bendras tilto reljefas gali būti 
išsigaubęs tiek į žemyn, tiek į viršų. Maksimalus vertikalus atstumas nuo 
tiesės, einančios per tilto atramų taškus, yra apie 5cm. Tuo tarpu vietinių 
nelygumų reikšmės išsidėsčiusios plačiau: bangos ilgis kinta nuo 1m iki 
2m, o altitudė nuo 1cm iki 7cm. 
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LEACHING OF HEAVY METALS FROM 
CEMENT BASED MORTARS WITH WASTE 

ADDITIVE 
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Riga Technical university,Latvia 

 
 

Abstract. Some particular types of industrial wastes have found their application both in the production 
of inorganic binders as well as in concrete industry. Few information and data regarding encapsulation 
or leaching of heavy metals from mortars and concrete containing waste additive are available. 

Both mechanical and chemical properties of mixtures containing different quantities of slag and 
fly ash from metallurgical industry were studied. Obtained data indicated that heavy metals are partly 
leached out. Additive of industrial waste larger than 10 % decreases both bending as well as 
compressive strength. 

 
1. Introduction 

Storage and recycling of industrial waste has become one of the most 
problematic actualities in recent time. Particular types of industrial waste contain 
significant amount of hazardous components, including compounds of heavy 
metals. Addition of such waste to the mortars or concrete based on inorganic 
binders or to the Portland cement (PLC) during production of it is one of the 
possibilities how the heavy metals could be encapsulated. 

The amount of PLC which could be replaced by ash or slag is dependant 
from the type and preparation of additive. E.g. fly ash could be added at amount in 
between 10-60% by the weight of PLC. In order to keep the values of mechanical 
properties unaltered, the amounts until 15 % are frequently recommended [1, 3, 4]. 
Both in the case with ash and slag the influence of additive to the mechanical 
properties are studied and discussed more often. Very few data regarding chemical 
stability of heavy metals are available. Leached amounts are indicated to be 
insignificant [2]. 

Main aim of the given studies was to evaluate the encapsulation/leaching of 
heavy metals, introduced in PLC based mortars by fly ash and slag of metallurgical 
industry.  
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2. EXPERIMENTAL 
2.1. Characterization of materials 
 In order to evaluate the leaching intensity of heavy metals, the 
experimental samples were prepared from Portland cement (CEM I 42,5N) 
mortars. Heavy metals were introduced by corresponding industrial waste (fly ash 
and metallurgical slag) in amount of 10, 20 and 30 % by the weight of PLC. Main 
constituents of wastes, detected by semi-quantitative X-ray fluorescence (XRF) 
analysis are summarized in table 1.  
 
Tab.1.Chemical compositions in wt% of the wastes used. 

Component 

 Fe2O3 ZnO PbO MnO Cr2O3 CuO MgO CdO Al2O3 SiO2 

1 35.1 26.4 13.1 1.12 0.53 0.011 12.5 0.007 0,260 26.900 

2 15.7 - 0.01 5.66 0.47 1.04 - 0.053 6,980 1.670 

1- Metallurgical slag 

2- Fly ash 

 
Before application metallurgical slag was grinded in a ball mill for 24 h up to 
average particle size of 10 µm, both slag and ash was dried and screened 
(screen aperture 0,5 mm). Ratio water: cement - w/c in the mixtures was kept at 
1: 3.5 according to standartconsistency.  

Samples provided for measurements of mechanical properties were 
prepared in similar way by replacing 10, 20 or 30 % of PLC by fly ash or slag, 
in addition inert mineral filler – sand was added to the mixture (ratio cement : 
sand – 1 : 3). 

All the samples after preparation were matured in a moist environment 
(RH no less than 90 %) for 28 days.  

 
 

2.2. Evaluation of chemical stability  

In order to evaluate the chemical stability i.e. encapsulation ability of heavy 
metals by the products of cement hydratation and hydrolysis the samples were 
immersed in a distilled water. After 55 days of exposure the content of heavy 
metals in the extract was measured using semi quantitative method. Obtained 
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results are summarized in Fig.1. (samples with metallurgical slag addition) and 
Fig.2. (samples with fly ash addition). 

 In the case of samples containing metallurgical slag no excretion of iron was 
observed apart from added amount of waste, thus it could be assumed that 
compounds containing iron are encapsulated relatively well.  
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Fig. 1.  Chemical stability of metallurgical slag (PLC - Portland cement,  

             MS – metallurgical slag). 

 

 However regarding cupper, the largest amounts are leached from the 
samples containing 10 % of metallurgical slag – around 1 mg/L. Increasing the 
amount of waste additive to 20 %, the excreted cupper amount decreases until 
0.4 mg/L and with 30 % slag addition to 0.05 mg/L. The phenomenon that 
larger amount of cupper are leached from smaller amounts of waste additives 
possibly indicates that the leaching of cupper is dependant from the pH of 
solution, which is more alkaline in higher PLC/waste relationship. 

 Similar tendency could be observed also in the test of common leached 
amount of  Cu2+, Co2+, Zn2+, Cd2+ and Ni2+ . With the addition of 10 % slag, 0.2 
mg/L of mentioned metals are leached, with 20 % - 0.15 and with 30 % - 0.05 
mg/L accordingly.  

Leached amount of chromium is seemed to be non dependant from 
added amount of slag.  
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In the case with samples containing fly ash, metals are leached in 
different quantities (see Fig. 2.). Although it could be observed that the 
presence of PLC favours the leaching of heavy metals, the dependence of 
leached amounts is not dependant from ratio PLC/additive as in the case with 
metallurgical slag. No amounts of iron are detected in the solutions, while 
excretion of cupper, chromium and group of mentioned metals appears rather 
intense. Common test of metals shows that leached amounts are not dependant 
from the ratio PLC/additive, while in the case with chromium, the relevance is 
opposite than in previous experiments – as larger is ash additive, as larger 
amounts of metal are leached out.  
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Fig. 2.  Chemical stability of fly ash (PLC – Portland cement, FA – fly ash). 

 
 

2.3. Bending test 

Bending test was carried out according to modified methodology 
described by LVS EN 197-1:2000 and LVS EN 197-2:2000. Results obtained 
by the testing of samples with fly ash and metallurgical stag additive are 
depicted in Fig. 3.  
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Fig. 3. Bending strength (N/mm2) of samples with industrial waste additive  

(MS – metallurgical slag, FA – fly ash).   
 

If to compare with the reference samples, the addition of fly ash 
substantially reduces the values of bending strength, addition of 20 or 30 % are 
not acceptable. Application of ash is controversional if the added amount is less 
than 10 %. On other hand it could be assumed that chemical or physical effect 
of fly ash to the constituents of experimental mixture occurs only if added 
quantities are low, and probably only in this case the ash acts as supplement to 
the binder or filler. Taking into account the data of chemical composition of fly 
ash (see tab.1.), no or very low chemical effect could be expected from 
particular type of ash as the present amounts of SiO2 and Al2O3 are very low 
(1.67 and 6.98 %). Thus only physical effect due to the small size of ash 
particles is more feasible. 

In the case with metallurgical slag, the results are not so pronounced as 
with addition of fly ash. Values of bending strength are increased if added 
amount of slag is 10 %, but if the addition of slag is larger, decrease of bending 
strength occurs. However even if the added amounts of slag is raised to 20 or 
30 % from the amount of binder, the alteration of mechanical properties are still 
acceptable.  Metallurgical slag having the content of SiO2 around 26.9% is 
expected to have first of all chemical effect.  
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2.4. Compressive strength 

Test of compressive strength was carried out according to modified 
methodology described by LVS EN 197-1:2000 and LVS EN 197-2:2000. 
Results obtained by the testing of samples with fly ash and metallurgical stag 
additive are depicted in Fig. 4.  
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Fig. 4. Compressive strength (N/mm2) of samples with industrial waste additive 

(MS – metallurgical slag, FA – fly ash). 

 

Obtained data indicated that addition of fly ash significantly decreases 
compressive strength, especially if the additive is larger than 10 %. Thus it 
could be concluded that addition of 20 or 30 % of ash is not acceptable while 
amounts less than 10 % are probably worth to study.  

Also metallurgical slag in all cases decreases the compressive strength – 
independently if 10, 20 or 30 % of slag was added. However the decline of 
mechanical properties is not so manifested than in the case with fly ash. The 
values of compressive strength are still relatively high even if larger quantities 
of slag are added.  
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3. Conclusions 

The number of recently published research devoted to the influence of fly ash is 
rather limited. Few information and data regarding encapsulation or leaching of 
heavy metals from mortars and concrete are available. 

Obtained results of studies carried out indicated that from the view point 
of mechanical properties – bending and compressive strength, addition of both 
types of particular industrial waste – metallurgical slag and fly ash in the 
quantities until 10 % is acceptable (in the case with slag the additive possibly 
could be larger).  

However the leaching of heavy metals occurs almost in all cases. 
Excretion processes occurs differently in the case with fly ash and with 
metallurgical slag. Dependence from the ratio PLC/waste is observed in the 
case with ash – metals are leached more intensively if the waste additive is 
larger and PLC amount – smaller. In the case with metallurgical slag this 
relationship is not so obvious.  

Further research is necessary in order to evaluate both the absorption 
ability of CHS as well as the effect of environmental pH and particle size of 
waste in the processes of encapsulation/ leaching of heavy metals.  
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INFLUENCE  OF  CURING  CONDITIONS  
ON  PROPERTIES  OF  CONCRETE  

WITH  SILICA  FUME 
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Abstract. The paper presents the results of an experimental investigation on the effect of  silica fume 
(SF) and curing conditions on the selected cement concrete properties. The tests were carried out on 
concrete with silica fume content 0% to 15% related to cement mass. The specimens were subjected to 
different  thermal and moisture curing conditions. The effect of silica fume and curing conditions on the 
process of cement concrete compressive strength increase as well as the silica fume effect on concrete 
physical properties were analysed. 

 
1. Introduction 

It is well known that blending cement with supplementary cementing 
materials improves the rheological properties of the fresh concrete and the 
engineering properties of  hardened concrete. These improvements are generally 
attributed to both the physical and chemical effects. The physical process is due to 
the particles fineness of the supplementary cementing materials that is much 
smaller than that of the cement, thereby providing densely packed particles 
between fine aggregates and cement grains. The chemical process is due to the 
very high content of amorphous silicon dioxide and very fine spherical particles 
which cause its high pozzolanic activity  [1-4]. 

It is known that the use of silica fume (SF) can significantly improve the 
mechanical properties as well as durability of high – strength concrete [2,3]. The 
development of concrete strength is affected by many factors, such as cement 
consumption and fineness, water – to cement ratio, aggregate, age and temperature 
of curing [5]. 

 
2. Materials and experimental methods 

The tests were carried out for concrete containing silica fume (SF). Portland 
cement CEM I 32.5R, the fine aggregate – river sand with a maximum diameter of 
2 mm, the coarse aggregate – natural gravel 2/4 and basalt grit 4/8 were used to 
produce concretes. The main properties of cement used are presented in Table 1. 
The technical properties of silica fume are presented in table 2. 

The concrete mixtures were prepared with three different contents of fly ash: 
5, 10 and 15% related to cement mass (SF/C). The unmodified control specimens 
were also tested. The cement content in concrete was constant for all mixtures and 
equal to 450 kg/m3. A water to binder ratio in test concretes was constant (w/b = 
0.40). The consistency of concrete mixture was V2 according to Vebe test.  
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Table 1. Properties of cement used 
Loss of ignition  1.16% 
Insoluble residue 2.15% 
Content of sulphate (as SO3) 3.1% 
Content of chloride 0.03% 
Initial setting time 148 min 
Compressive strength after 2 days 24.4 MPa 
Compressive strength after 28 days 48.2 MPa 
 
Table 2. Properties of silica fume used 
Content of SiO2 min 88% 
Content of Fe2O3 max 5% 
Content of CaO max 1% 
Content of Al2O3 max 1.5% 
Specific gravity  2.2-2.3 g/cm3 

Specific surface   15-35 m2/g 
 
The mixture proportions for all concrete mixtures are presented in Table 3.  

 
Table 3. Mixture proportions for concrete specimens 

Concrete mixture Component SF/C=0.00 SF/C=0.05 SF/C=0.10 SF/C=0.15 
Cement, kg/m3    450 409 375 346 
Silica fume, kg/m3 0 20.5 37.5 52 
Water, kg/m3    180 180 180 180 
Fine aggregate 0/2, kg/m3 737 742 746 749 
Natural gravel 2/4, kg/m3 461 464 466 468 
Basalt grit 4/8, kg/m3 645 649 625 656 
Superplasticizer, kg/m3 0 3.35 3.75 4.5 
 

The specimens were stored 24 hrs in the modules. After demoduling the time 
specimens were cured in two various conditions: 
• first part of specimens – 28 days in water (temperature 18±2°C), 
• second part of specimens  - 1 day at 95% RH and 80°C, next 27 days at 95% 

RH and 18±2°C. 
After 28 days of curing the following concrete properties were tested: water 

absorption, specific gravity,  sorptivity and capillary suction.  
The compressive strength according to the standard PN-EN 12390-3:2002 [6] 

was determined after 2, 14, 28, 90 and 180 days of curing.  
 

3. Results and discussion 
The test results of selected properties of concretes are summarised in Table 4 

and Table 5.  
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Table 4. Selected properties of concretes with silica fume addition after 28 days of curing in 
water 

Concrete Parameter SF/C = 0.00 SF/C = 0.05 SF/C = 0.10 SF/C = 0.15 
Water absorption, % 4.60 5.18 5.52 5.84 
Specific gravity, g/cm3 2.27 2.26 2.22 2.24 
Sorptivity, % 1.99 2.08 2.25 2.33 
Capillary suction, % 1.8 2.1 1.9 2.1 
Capillary suction, cm 2.31 2.68 2.48 2.87 
 
Table 5. Selected properties of concretes with silica fume addition after 28 days of curing in 
higher temperature  

Concrete Parameter SF/C = 0.00 SF/C = 0.05 SF/C = 0.10 SF/C = 0.15 
Water absorption, % 4.39 5.08 5.56 6.14 
Specific gravity, g/cm3 2.29 2.30 2.23 2.17 
Sorptivity, % 1.91 2.13 2.24 2.66 
Capillary suction, % 1.7 2.1 2.0 2.2 
Capillary suction, cm 2.25 2.31 2.12 2.42 

 
The silica fume addition, in considered range of SF/C values, has no 

significant effect on capillary suction of water, determined after 24 hrs test. The 
addition reduces the specific gravity and causes the increase in water absorption. 

The variation of compressive strength with curing time of concretes is 
presented in Figs 1-3. The graphs (Figs 1,2) show that the rate of strength 
development in concrete with silica fume is slower in comparison to that of the 
control specimens as well as it is slower in water curing conditions in comparison 
to high temperature (80°C) conditions. The rate of strength gain in concretes cured 
in water is significant between 28 and 180 days. 

The compressive strength test results were analysed qualitatively using 
statistical methods. 

The effect of curing conditions (factor X1) and SF/C value (factor X2) and the 
time of storage (factor X3) on the compressive strength of concrete fc have been 
studied using the analysis of variance.  

Before the proper analysis, the Cochran’s G test was used as homogeneity 
test. The results  of compressive strength after 2, 14, 28, 90 and 180 days of curing 
in different conditions were taken into account. The test  showed that for 40 means 
and degrees of freedom df = 5, the calculated value equals 

Gijk max = S2
ijk max/ΣS2

ijk = 0.0617821, 

for level of significance α = 0.05 is less than admissible value G0.05,5,40 = 0.0968 
[7], thus the compared variances are homogenous and the test results are 
reproducible.  
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Fig.1. Compressive strength development vs. silica fume content. The specimens 
cured in water 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0.00 0.05 0.10 0.15
SF/C

fc 

[MPa]

2 days

14 days

28 days

90 days

180 days

 
Fig.2. Compressive strength development vs. silica fume content. The specimens 
cured in temperature 80°C and 95% RH 
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Fig.3. Comparison of compressive strength changes in different curing conditions 
 
The analysis of variance was carried out in compliance with the procedure 

given in [7]. The analysis results are presented in Table 6. The F-Fisher test [7] 
was used to verify the hypothesis that X1, X2 and X3 factors had a significant effect 
on compressive strength development. Individual factors and the first – order 
interactions as well as the second order interaction have a significant effect on the 
compressive strength development (Table 6).  

 
Table 6. Analysis of variance results of X1, X2, X3 factors influence on compressive  strength 
of concrete  

Source of 
variation 

Sums of 
squares 

Degrees of 
freedom 

Mean 
squares Fexp Ftab 

Factor X1 772.454 1 722.454 198.376 3.84 
Factor X2 739.174 3 246.391 67.656 3.84 
X1 and X2 175.164 3 58.388 16.033 2.60 
Factor X3 34326.319 4 8581.580 2356.390 2.60 
X1 and X3 6168.870 4 1542.218 423.473 2.37 
X2 and X3 1108.328 12 92.361 25.361 2.37 

X1 and X2 and X3 208.901 12 17.408 4.780 1.75 
Error 728.367 200 3.642   
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4. Conclusions 
The aim of this study was to assess the silica fume concrete strength 

development in different conditions of curing. 
The laboratory tests show that silica fume content, time of curing as well as 

curing conditions have a significant effect on the changes in compressive strength. 
The addition of silica fume causes increase in concrete water absorption, 

reduction of concrete gravity and reduction of compressive strength, determined 
after 28 days of curing. 

The specimens curing at higher temperature (80°C) in an initial period of 
curing causes the increase in compressive strength during the first two days of 
curing. The compressive strength increases almost 60% for  SF/C = 0.15. After 28 
days of storage compressive strength reaches the same value independently of 
curing conditions. After 180 days of curing the specimens stored in water obtained 
compressive strength almost 20% higher than specimens which were stored in 
higher temperature. 

The knowledge of basic properties of silica fume and its influence on concrete 
properties is fundamental to their effective usage in building industry. 
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Abstract. The present paper concerns the durability of concrete containing supplementary cementing 
material: fly ash from co-combustion of coal and biomass. The co-combustion of coal and bio-mass 
becomes more and more popular because of EU regulations concerning the application of renewable 
sources of energy. The properties of fly ash from co-combustion of coal and wood biomass should be 
evaluated considering fly ash utilization as supplementary cementing material in concrete. The aim of 
the study was to investigate the effect of fly ash from co-combustion on concrete resistance to 
aggressive environmental influences (cyclic freezing and thawing and de-icing salt). The chlorides 
penetrability was evaluated using non-steady-state migration experiment making the migration 
coefficient calculation possible. The resistance to scaling due to cyclic freezing and thawing with de-
icing salt saturation was analysed according to Boraas method.  

 
1. Introduction 

 
It is generally accepted that sustainable development of the cement and 

concrete construction industries can be achieved by maximization of the use of 
cementitious and pozzolanic by-products. The primary market for fly ash is its 
utilization as pozzolanic addition in concrete production. The beneficial effects of 
incorporating this material in concrete are widely discussed in the literature [1, 2]. 
The introduction of industrial byproducts such as fly ash into concrete or mortar 
can significantly enhance their basic properties in both fresh and hardened states. 

Many national governments encourage the utilization of biomass for energy 
production. The European Union has put forward programs to foster biomass use 
by promoting research, technology dissemination and pilot projects [3-5]. The most 
popular way of biomass utilization is co-firing it with coal in conventional boilers. 
Industrial utilization of fly ash from various kinds of fuel plays an important part in 
environmentally clean and cost effective power generation.  

A large amount of data on the characteristics of ash produced from coal, wood 
and other types of fuel has been published. However, the properties of ash material 
formed during combustion of fuel mix cannot be predicted from known 
characteristics of the ash formed from each fuel. Knowledge of the influence of 
fuel mix on the properties of final ash materials lets avoid fuel combinations with 
unwanted properties or even to design the ash material for a certain application. 
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Factors such as the origin of the coal and biomass, the fraction of biomass in 
fuel mixture as well as burning conditions, strongly affect fly ashes chemical and 
mineralogical compositions. Due to the wide range of biomass resources and 
combustion conditions, an upper weight limit of alkali content, chloride and 
unburned carbon is enforced as 5%, 0.1% and 5%, respectively [4]. 

Two main aggressive environmental influencing factors affecting durability of 
concrete constructions were considered: cyclic freezing and thawing and chloride 
ions penetration. The evaluation of surface scaling resistance and the results of 
investigation aiming to monitor the changes in concrete resistance to chloride 
penetration according to fly ash content related to cement mass as well as the time 
of storage, are presented in the paper. 

Cyclic freezing and thawing is a particular problem for concrete structures 
exposed to chlorides, such as: concrete pavements, parking garages, in the areas 
exposed to de-icing salts and highway structures, such as bridge decks and other 
elevated roadways. The deicer salts are considered to be the main cause of frost 
damage. 

Although the fly ash from coal is widely used in cement and concrete industry, 
there is not enough available data concerning the properties of concrete with fly 
ash from co-combustion of coal and other fuels, e.g. biomass.  

 

2. Experimental procedures  
 
2.1. Materials and samples 

The tests of physical and mechanical properties were conducted on concretes 
containing 0, 5, 15 and 25% of fly ash from co-combustion of coal and biomass 
related to cement mass (FAB/C). Portland cement CEM I 42,5N – HSR/NA was 
used. The part of fly ash in mixture (40% for CEM I 42.5) was taken into account 
as a binder and the remaining part – as filler, according to EN 206-1:2003 [6]. The 
cement content in control concrete was 350 kg/m3. A water to binder ratio in the 
tested concretes was constant (w/b = 0.40). The natural aggregate with maximum 
diameter of 8 mm and specific gravity of 2650 kg/m3 was used. 

The fly ash from co-combustion of coal and biomass (FAB) was used as the 
addition to concrete. The fuel mixture burned in thermal power station consisted of 
20% of coal and 80% of biomass from wood chips. The density of fly ash used was 
2684 kg/m3. The fly ash introduced into concrete was mechanically ground during 
6 hours in a ball mill to the fine powder (< 0.063 mm) [7].  

Pozzolanic activity of fly ash was evaluated according to standard PN-EN 450-
1 [8]. The pozzolanic activity index was determined on the basis of the comparison 
of compressive strength (fcm) of mortars containing 75% of cement and 25% of fly 
ash, and cement mortar without addition. The mortar mixture  consisted of binder, 
water and fine aggregate in proportion 1:0.5:3 by mass. The pozzolanic activity 
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index, determined after 28 and 90 days of curing, gained required values for both 
ground as well as unprocessed fly ash (Table 1). The mortar containing ground fly 
ash attained higher strength than mortar with unprocessed fly ash. 

 

Table 1. The results of pozzolanic activity of fly ash, determined on the basis of mortar 
compressive strength fcm 

Form of fly ash 
Pozzolanic activity index Requirements 

unprocessed ground 

after 28 days >75% 85% 102% 

after 90 days >85% 86% 107% 

 
For scaling test, the concrete specimens with air-entraining agent were 

prepared. For estimation the effectiveness of agent the same amount of the air-
entraining agent (0,1% related to binder mass) was added to concrete mixes 
independently of fly ash content in mix. 

The specimens for mechanical and physical tests were 100 mm cubes and 40 × 
40 × 160 mm prisms. The concrete disks 50 mm thick with a diameter of 105 mm 
were used in the chloride migration test. All specimens were manufactured by 
filling the mould in two layers and vibrating each layer with a table vibrator. After 
casting, the specimens were left in the mould for 24h, during which the specimens 
were covered with a polythene sheet to prevent the evaporation of water from the 
concrete surface. After demoulding, the specimens were cured in water, at 
temperature of 18 ±2oC.  

 

2.2. Test methods 

The concrete resistance to scaling due to cyclic freezing and thawing with de-
icing salt saturation was determined according to standard [9] (the Borås method). 
It is the severest method of frost resistance test. The behavior of concrete under 
field exposure conditions is simulated, the type of deterioration is found in real 
structures and the test results evaluation is quantitative. Every 7 days NaCl solution 
was exchanged. The material that had scaled from the test surface was collected 
and dried to constant weight. The amount of the scaled material per unit area after 
n cycles mn was calculated for each measuring occasion and each specimen.  
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The mean mass of scaled material after 28 and 56 cycles is used for evaluating 
the scaling resistance, according to criteria [9]. 

The electrochemical method, (Rapid Chloride Migration Test), was applied in 
this study to determine the value of chloride migration coefficient [10]. An external 
electrical potential was applied axially across the disk sample and forces the 
chloride ions outside to migrate into the specimen.  

The voltage used and test duration depends on the measured initial current, thus 
the effect of specimen heating is eliminated. The concrete disks were subjected to 
about 30 V voltage through external stainless steel electrodes located on the 
opposite sides of sample.  

The catholyte solution was 10% NaCl (2.0 mol/dm3) and the anolyte solution 
was 0.3 mol/dm3 NaOH. At the end of the test (after 24 hours) the concrete disk 
was split longitudinally into two half-cylinders. The newly exposed surface was 
sprayed with indicator solution (AgNO3) to determine the depth of chloride 
penetration. The average penetration depth is the output parameter of the test 
procedure. 

The non-steady-state migration coefficient cannot be directly compared with 
chloride diffusion coefficients obtained from the other test methods but it is very 
useful in rapid quantitative measurement of the resistance of tested material to 
chloride penetration. The migration coefficient was determined after 28 and 90 
days of curing. 

 

3. Results and discussion 

 
The test results of selected properties of concretes tested were summarized in 

Table 2.  
 
Table 2. Properties of concretes with fly ash from co-combustion 

Chloride migration coefficient 
[m2/s ×10-12] FAB/C 

Compressive 
strength (28 d.) 

[MPa] 

Water 
absorbability 

[%] 

Capillary 
porosity 
[%] after 28 days after 90 days 

0.0 41.8 4.12 11.01 12.09 9.51 
0.05 32.5 4.37 12.43 10.40 8.69 
0.15 36.9 4.38 11.63 9.84 8.03 
0.25 37.6 4.43 12.51 9.74 5.78 
 

It was found, in general, that the rate of compressive strength development is 
slower for mixtures containing FAB in comparison to that of control concrete. The 
concretes tested, independently of fly ash content, were characterized by 
comparable water absorbability. The fly ash addition caused slight worsening of 
the properties dependent on concrete microstructure (capillary porosity). However, 
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the properties were determined after 28 days but hydration process, pozzolanic 
reaction and changes in microstructure could occur for a longer period [11, 12]. 

 Relatively high capillary porosity of concretes tested can be explained by an 
air-entraining agent influence. 

The determined coefficients from migration test in non-steady-state 
conditions, after 28 and 90 days of curing, were also presented in Table 2. The test 
results showed that the introduction of fly ash into concrete with Portland cement 
allows achieving significant decrease in concrete permeability for chloride ions. 
The time of curing also has an effect on migration coefficient for all concretes 
tested. For concretes with fly ash the value of migration coefficient between 28 and 
90 day of storage decreased even twice. 

The scaling resistance evaluation of the tested concrete, after 56 cycles of 
freezing and thawing, was presented in Table 3, and the test results are given in 
Fig. 3.  
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Fig. 3  Mean mass of scaling residue m vs. freeze–thaw cycles number n and FAB/C  value 

 

Table 3. Evaluation of concrete resistance to surface scaling  
Mean mass of scaling after n cycles [kg/m2] F

AB/C m28 m56 

Scaling 
resistance 

0.0 0.068 0.131 Good 
0.05 0.019 0.022 Very good 
0.15 0.020 0.024 Very good 
0.25 0.026 0.033 Very good 
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The air-entrainment makes it possible to achieve required frost resistance. Frost 
resistance of air-entrained concretes with FAB was very good, independently of fly 
ash content in the mixture and mass of scaling did not exceed 0,1 kg/m2, after 56 
cycles of freezing and thawing. For control concrete (FAB/C=0.0) good scaling 
resistance was reached, according to the criteria [9], the mean mass of scaling did 
not exceed 0,2 kg/m2. Generally, very slow increase in mass of scaled material and 
imperceptible damages of frizzed surface were observed. 

 

4. Conclusions 

The addition of fly ash from co-combustion of coal and biomass, in adopted 
range of FAB/C values, has a significant effect on applicable properties of 
concrete, such as surface scaling resistance and chloride ion penetration. The 
increase in FAB content in concrete results in reduction of Cl- ingress. The 
concrete resistance to chloride penetration increases for extended time of curing. 
The air-entrainment makes it possible to achieve required frost resistance, but it is 
connected with decrease in compressive strength. The slight decrease in properties 
dependant on microstructure of concrete with inclusion of fly ash was observed. 

The tested fly ash from co-combustion of coal and biomass can be considered 
as supplementary cementing material for manufacturing of ordinary concrete. The 
grounding of fly ash from co-burning resulted in significant improving of its 
pozzolanic activity.  However, the properties of fly ash should be evaluated for 
every application. 
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The Improvement of Lightweigth Aggregates (LWA) Production 

using Clay Expanding Coefficient Increasing Additives  
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Abstract. In this work we perform a comparative analysis of various ceramic mass firing processes 
with materials who increase the clay expanding coefficient.  It was found that the most perspective way 
to lower density of lightweight clay aggregates is to use glycerol or (and) sapropel waste as an 
additives. Dosage of glicerol or sapropel has a direct influence on clay expanding coefficient.  
 

1. Įvadas 
 
 Keramzito gamybos technologinio proceso esmė – molio granulių degimas 

pagal optimalų režimą. Norint molio granulę išputinti, reikia, kad aktyvus dujų 
išsiskyrimas sutaptų  su molio perėjimu į piroplastinę būklę [1]. Tuo tarpu dujų 
susidarymas degant molį įvyksta prie žemesnės temperatūros, negu molio virsmas į 
piroplastinę būklę. Pavyzdžiui, magnio karbonato disociacijos temperatūra – iki 
600 °С, kalcio karbonato – iki 950 °С,  molio mineralų dehidratacija vyksta prie 
800 °С, o organinės priemaišos išdega dar anksčiau, geležies oksidų susidarymo 
reakcijos įvyksta prie 900 °С, tuo tarpu molis pereina į piroplastinę būklę prie 
didesnės negu 1100 °С temperatūros [2]. 

 Keramzito gamyboje rekomenduojama naudoti molius kurių pūtimosi 
koeficientas didesnis už 2,5 [3]. Taip pavyzdžiui iš to paties kiekio molio ir 
sunaudojus tokį pat kiekį šilumos iš molio kurio pūtimosi koeficientas 2-2,5 bus 
pagaminta 1,5 m3 keramzito, o iš molio kurio pūtimosi koeficientas 6-7, bus 
pagaminta 2,5 m3 keramzito. Molio pūtimuisi reguliuoti siūloma naudoti įvairias 
medžiagas didinančias organikos kiekį molyje: mazutą, dyzeliną, pjuvenas, 
antracitą, durpes, sulfitinius žlaugtus, sapropelį ir t.t.  Priedų kiekis gali kisti nuo 
0,50 iki 6-8 %. Rusijos mokslininkai molio tyrimuose daugiausiai naudoja dyzelino 
priedą. Svarbus tolygus priedo permaišymas su moliu. Netolygiai permaišius 
gaunamas produktas su vietiniais pažeidimais. Siūloma naudoti skystus priedus, 
ypač tuos, kurie gerai tirpsta vandenyje [4, 5].   
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2. Medžiagos ir tyrimų metodai 
 
Darbo metu naudoti Krūnos ir Dysnos telkinių moliai. Bandiniai tyrimams 

gaminti iš išdžiovinto prie 105 °C ir sumalto molio. Molių cheminės sudėtys 
pateiktos 1 lentelėje.  

 
1 lentelė. Molių cheminės sudėtys 
 

Cheminė sudėtis, % Molio 
telkinys SiO2 Al2O3 

+TiO2 
Fe2O3 CaO MgO K2O + 

Na2O 
SO3 kait. 

nuost. 
Krūnos 46,88 16,08 5,31 10,36 4,37 2,67 0,19 14,09 
Dysnos 51,63 20,09 7,56 5,45 1,46 3,35 0,2 9,10 

 
Šių molių rentgenogramos pateiktos 1 pav. Savo mineralogine sudėtimi jie yra 

labai panašūs, tačiau Krūnos molyje žymiai stipriau išreikštos kvarco smailės. 
Krūnos ir Dysnos molių derivatogramos pateiktos 2 ir 3 paveiksluose. Jos taip pat 
panašios, tik Krūnos molyje yra daugiau dolomito, o Dysnos – kalcito.  

Priedais, gerinančiais molio pūtimąsi, naudotos sekančios medžiagos: 
- „Kauno“ sapropelis, sausų medžiagų kiekis- 8,04   %; 
- „Ežerėlio“ durpės, sausų medžiagų kiekis – 13,37  %; 
- glicerolis (UAB „Rapsoila“) 
Visi šie priedai skirti organikos kiekiui molio pusfabrikatyje didinti. Todėl 

svarbu žinoti kaip šios medžiagos elgiasi kaitinamos. 
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1 pav. Krūnos ir Dysnos molių rentgenogramos 

Atliekant termografinius durpių ir sapropelio tyrimus naudoti indeliai su 
dangteliais. Glicerolio tyrimo metu jis buvo sumaišytas proporcija 1:2 su Al2O3 
milteliais. Šių medžiagų derivatogramos pateiktos 4, 5 ir 6 pav. Didelių skirtumų 
tarp durpių ir sapropelio nėra. Glicerolio derivatograma skiriasi daugiau. Šiuo 
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atveju pirolizės endoterminės reakcijos maksimumas pasiekiamas anksčiau (320°C, 
sapropelyje – 470-475°C ). Tačiau čia stebimas neindentifikuotas egzoterminis 
efektas prie 550°C. 

Molio ir molio su priedais pūtimosi temperatūrinio intervalo nustatymui 
naudota GOST 25264-82 metodika. Ši molio granulių putinimo metodika mažai 
atspindi realius procesus vykstančius gaminant keramzitą vienvamzdėje 
sukamojoje krosnyje, tačiau maksimaliai išnaudojamas „šiluminio smūgio“ 
efektas. Taip pat šioje metodikoje lieka neaptartas degimo dujinės terpės sudėties 
klausimas. 
 

 
 

2 pav. Durpių TG, DTA ir 
DTG kreivės 

3 pav. Sapropelio TG, DTA ir 
DTG kreivės 

4 pav. Glicerolio TG, DTA ir 
DTG kreivės 

 
 
3. Tyrimo rezultatai 
 Bandinių formavimui naudota plastinė masė, kurios drėgmę siektą palaikyti 

lygią 20 %. Pagamintos masės išlaikytos polietileniniuose maišuose 24 val. ir po to 
formuoti bandiniai. Bandiniai formuoti metalinėse formose molio masę 
supresuojant (plaktuko pagalba). Bandinių diametras 12 mm, aukštis 12 mm. 
    Tyrimų pradžioje nustatytas molio pūtimosi koeficientas (Kp) bandiniams iš 
Dysnos ir Krūnos telkinių be jokių priedų temperatūrų intervale nuo 1100°C iki 
1170 °C. Duomenys pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Molių pūtimosi koeficientai 
 
Eil. 
Nr. 

Temperatūra, 
°C 

Dysnos molis, 
tankis kg/m3 po 

degimo 

Dysnos molio 
Kp 

Krūnos molis, 
tankis kg/m3 po 

degimo 

Krūnos 
molio Kp 

1. 1110 1310 1,06 1682 1,0 
2. 1130 770 2,24 1090 1,44 
3. 1150 730 2,44 840 2,03 
4. 1170 550 3,11 770 2,20 
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Nustatyta, kad Dysnos molio pūtimosi savybės yra geresnės negu Krūnos 

telkinio ir jeigu prie 1110 °C Kp mažai skiriasi, tai temperatūros padidėjimas 
žymiai įtakoja Dysnos molio Kp didėjimą. Todėl toliau priedų įtakos tyrimai daryti 
su Krūnos telkinio moliu.  Šio tyrimo masių sudėtys pateiktos 3 lentelėje. 

 
3.lentelė. Krūnos molio formavimo masių sudėtys ir savybės 
 

Masės Nr./kodas,  
priedas  

Molio, g Priedo s./ 
priedo dr., g 

Įvesta 
vandens, g 

Pagamintos 
masės drėgmė, 

% 
1/0 (be priedų) 2000 0 380 17,2 

2/S-2 (sapropelis, 2%) 1960 40/232,7 180,9 16,85 
3/S-4 (sapropelis, 4%) 1920 80/465,4 120 19,5 
4/S-6(sapropelis, 6%) 1880 120/698,1 0 23,55 
5/G-2(glicerolis, 2%) 1960 40 372 15,20 
6/G-4(glicerolis, 4%) 1920 80 304 17,90 
7/G-6(glicerolis, 6%) 1880 120 296  15,1 

8/D-2(durpės, 2%) 1960 40 155 18,05 
9/D-4(durpės, 4%) 1920 80 0 21,55 

 
Masė 10/D-6 negaminta, nes su tokiu dideliu kiekiu durpių gauti plastinės 

masės negalima. Paruoštos masės išlaikytos 24 val., iš jų suformuotos granulės, 
kurios džiovintos ventiliuojamoje džiovykloje prie 100 °C. Granulės prieš degant 
20 min. išlaikytos 300 °C temperatūroje ir degtos prie 1110°C , 1130 °C ir 1150°C  
7 min.. Gauti duomenys pateikti  4, 5, 6  lentelėse   

Kaip matyti iš gautų duomenų, bandyto molio pūtimosi koeficientas ypač 
priklauso nuo maksimalios degimo temperatūros, o pūtimosi temperatūrinis 
intervalas (temperatūra, kai bandinio tankis mažesnis už 1000 kg/m3 iki 
temperatūros, kai apsilydo bandinio paviršius) labai siauras- 20-30 °C . 
 
  4 lentelė. Bandinių savybės. Degimo temperatūra 1110  °C         

Masės  
kodas 

Tūris, cm3 
prieš degimą 

Tankis, kg/m3 

prieš degimą 
Tūris, cm3 
po degimo 

Tankis, 
kg/m3 

po degimo 

Pūtimosi 
koeficientas, 

Kp 
0 1,15 2,004 0,97 2,140 0,84 

S-2 
S-4 
S-6 

1,19 
1,10 
1,04 

1,978 
1,921 
1,817 

1,18 
0,88 
1,05 

1,758 
2,091 
1,528 

0,99 
0,80 
1,00 

G-2 
G-4 
G-6 

1,14 
1,16 
1,07 

1,938 
2,043 
2,107 

1,10 
1,23 
1,79 

1,768 
1,679 
1,130 

0,96 
1,06 
1,67 

D-2 
D-4 

1,15 
1,11 

1,934 
1,806 

1,15 
0,80 

1,687 
2,15 

1,00 
0,72 

224



  

 
5 lentelė. Bandinių savybės. Degimo temperatūra 1130  °C         

Masės  
kodas 

Tūris, cm3 
prieš degimą 

Tankis, kg/m3 

prieš degimą 
Tūris, cm3 
po degimo 

Tankis, 
kg/m3 

po degimo 

Pūtimosi 
Koeficientas, 

Kp 
0 1,15 2,122 1,67 1,305 1,45 

S-2 
S-4 
S-6 

1,15 
1,08 
0,95 

2,017 
1,976 
1,974 

2,95 
2,02 
1,13 

0,692 
0,921 
1,411 

2,57 
1,87 
1,19 

G-2 
G-4 
G-6 

1,15 
1,11 
1,12 

1,939 
2,099 
1,951 

3,09 
4,24 
3,70 

0,633 
0,478 
0,509 

2,69 
3,82 
3,30 

D-2 
D-4 

1,11 
1,04 

2,009 
1,923 

2,48 
1,66 

0,784 
1,030 

2,23 
1,60 

6 lentelė. Bandinių savybės. Degimo temperatūra 1150  °C 
Masės  
kodas 

Tūris, cm3 
prieš degimą 

Tankis, kg/m3 

prieš degimą 
Tūris, cm3 
po degimo 

Tankis, 
kg/m3 

po degimo 

Pūtimosi 
koeficientas, 

Kp 
0 1,24 1,891 2,62 0,800 2,11 

S-2 
S-4 
S-6 

1,23 
1,10 
0,98 

1,902 
1,918 
1,893 

5,13 
3,94 
1,99 

0,40 
0,47 
0,79 

4,17 
3,58 
2,03 

G-2 
G-4 
G-6 

1,04 
1,16 
1,14 

2,100 
2,030 
1,974 

3,87 
5,65 
5,50 

0,50 
0,364 
0,350 

3,72 
4,87 
4,82 

D-2 
D-4 

1,11 
1,04 

1,995 
1,933 

3,82 
2,85 

0,50 
0,60 

3,44 
2,74 

 
Prie  1110 °C  pūtėsi tik bandinys su 6 % glicerolio priedu. Prie  1130 °C 

pūtėsi visos masės, tačiau geriausi rezultatai gauti su 4 % glicerolio priedu, Kp = 
3,82.  Naudojant sapropelio ir durpių priedą, geresni rezultatai gaunami kai jų 
kiekis 2 %. Didėjant šių priedų kiekiui pūtimasis mažėja. Prie 1150 °C pūtimosi 
koeficientas visais atvejais dar padidėja. Vėl jis didžiausias naudojant 4 % 
glicerolio priedą, Kp = 4,87.  Tačiau Kp pakankamai dideli ir su 2 % sapropelio ir 
2 % durpių  - 4,17 ir 3,44 atitinkamai. Tačiau šią temperatūrą galima laikyti 
maksimalia, nes esant dideliems Kp bandinių paviršius yra apsilydęs, o bandiniai 
deformuoti.  
 

Išvados  
  
1. Nustatyta, kad Didžiasalio molio pūtimosi savybės yra geresnės negu 

Krūnos telkinio. Jeigu prie 1110 °C Kp mažai skiriasi, tai temperatūros 
didinimas daugiau įtakoja Didžiasalio molio pūtimąsi. 

225



  

2. Bandymais nustatyta, kad Krūnos molio pūtimosi koeficientas ypač 
priklauso nuo maksimalios degimo temperatūros, o pūtimosi 
temperatūrinis intervalas labai siauras. Prie  1110 °C  pučiasi tik bandinys 
su 6 % glicerolio priedu. Prie 1130 °C geriausi rezultatai gauti su 4 % 
glicerolio priedu, Kp = 3,82.   

3. Naudojant sapropelio ir durpių priedą, geresni rezultatai gaunami kai jų 
kiekis 2 %. Prie 1150 °C pūtimosi koeficientas didžiausias naudojant 4 % 
glicerolio priedą, Kp = 4,87.  Tačiau Kp pakankamai dideli su 2 % 
sapropelio ir  2 % durpių  - 4,17 ir 3,44 atitinkamai. 

4. Gaminant keramzitą iš mažai besipučiančio Krūnos telkinio molio būtina 
tiksliai reguliuoti temperatūrą sukamosios krosnies degimo zonoje (1130-
1150°C intervale).  
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AUKŠTATEMPERATŪRĖS KERAMIKOS 
EROZIJOS PROCESO TYRIMAS DEGIMO  

PRODUKTŲ SRAUTE 
 

Investigation Erosion Process Ceramics 
Materials into High Temperature 

Combusted Flow 
 

D. Abraitis, V. Stankevičius 
KTU Architektūros ir statybos Institutas, 

Lietuva 
 

Abstract. The stand for erosion has been constructed, produced, tested and exploited. During the 
process of investigation natural and propane-butane gas as energy carrier was used. The stand was 
constructed to analyze the process of erosion and ageing in ceramics and fire-resistant. The materials 
used in building that are dependent on heating and work conditions at the temperatures higher 
than500°C have been tested. The speed of the flow of combustion products reaches up to 10 m/s. The 
exploration of erosion and ageing, when the high temperature materials are washed by the stream 
combustion products and the tested material is heated up to the temperatures that alter its structure and 
properties, give much information of the investigation of the alterations that take place in ceramics. 
One-side and volumetric sample heating was used in testing that allowed to carry out comparative 
analysis. 
     The products polluting the environment were caught with the use of a catcher. The stand has a 
special mechanism for gas burner lowering and lifting that allows the ceramic materials to avoid the 
thermo blow. Whit this mechanism the slow heating and cooling of the tested samples at the speed of 3-
4°C/min were carried out. The measurement and cooling systems that constantly control the 
temperature in the sample have been constructed. 
     The analysis of erosion in fireclay samples demonstrated the alterations of their mass losses in 
relation to time during which they remained under erosive conditions. The mass losses from an eroding 
surface alter from 0.0046 g during the first work hours to 0.0006 g after 110 hours of the erosion 
testing. The mass losses gradually decrease which shows that the material has adjusted to the erosion 
conditions and additional processes provoked by high temperature get stabilized. The measurement of 
the temperature on an eroding surface showed that the incandescence of the surface is stabile enough 
and does not change more that ±5 % from the average temperature of the wall that makes about 500°C. 

 
1. Įvadas 

 
Keramikos, energetikos, chemijos, naftos ir kitose pramonės šakose 

naudojami įvairios paskirties šiluminiai įrenginiai, kurie eksploatuojami prie 
temperatūrų viršijančių 1000°C. Dujų ir kietų dalelių (erozijos produktų) srauto 
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poveikis dilimui, terminiai ciklai, agresyvi aplinka, ardančiai veikia įkaitusią 
keramiką ir ugniaatsparus. 

Šiluminių agregatų išklojų elementams naudojamos įvairios formos plytos, 
blokai bei beforminės ugniai atsparios medžiagos. Labiausiai paplitusios šamotinės 
ugniai atsparios medžiagos plytų formoje. 

Šamotas, tai 1320°C-1450°C temperatūroje išdegtas ir susmulkintas ugniai 
atsparus kaolininis molis, kurio paruošimui naudojamos įvairios technologinės 
schemos, kurios apima sodrinimo, smulkinimo, džiovinimo, malimo, briketavimo 
ir degimo operacijas. Ugniai atsparūs šamoto gaminiai gaminami išdegto 
susmulkinto šamoto (50÷80%) ir ugniai atsparaus molio miltelių (20÷50%) mišinio 
su reikiamu vandens kiekiu. Permaišyta masė presuojama hidrauliniais presais 
formose. Pusgaminius išdžiovinus prie 120°C-250°C gaminiai išdegami tunelinėse 
krosnyse 1300°C-1380°C temperatūroje, atsižvelgiant į ugniai atsparaus molio 
kokybę [1,2]. 

Šiluminiuose agregatuose ugniaatsparai ir keramika įkaitinta aukštų 
temperatūrų srauto, randasi tiesioginiame kontakte su dujine-agresyvia aplinka, 
kurioje dažnai yra kietos dalelės (erozijos produktai), dulkės, šlakų dalelės. Šiomis 
sąlygomis vyksta aukštatemperatūrės aplinkos sąveika su eroduojančiu keraminiu 
paviršiumi. Vykstantieji procesai ne tik paviršiuje bei medžiagoje ir jų charakteris 
nulemia ugniaatsparo tarnavimo laiką. Todėl svarbu šiuos procesus suprasti, 
atskirti ir išsiaiškinti jų veikimo laiką ir trukmę. Tam reikalingi eksperimentai, 
laboratoriniai tyrimai imituojantieji erozijos ir senėjimo procesus tiriamoje 
medžiagoje.  

 
2. Erozijos ir senėjimo procesų stendas 
 
Sukonstruotas, pagamintas, išbandytas ir eksploatuojamas erozijos ir senėjimo 

procesų tyrimų stendas, naudojantis kaip gamtines taip ir propano-butano dujas 
(energijos nešėjas), Tiriamos statybose naudojamos medžiagos, surištos su 
kaitinimo ir darbo sąlygomis, esant srauto temperatūroms iki 1000°C. Degimo 
produktų tekėjimo greitis siekia iki 10 m/s. Erozijos ir senėjimo tyrimai, kai 
aukštatemperatūrės medžiagos apiplaunamos degimo produktų srautu ir tiriamoji 
medžiaga įkaista iki temperatūrų, keičiančių medžiagos struktūrą ir savybes, 
suteikia daug informacijos tiriant pasikeitimus vykstančius keramikoje. Stende 
naudojamas vienpusis ir tūrinis bandinių kaitinimas, leidžiantis atlikti 
sulyginamuosius tyrimus. Gaudyklės pagalba gaudomi produktai teršiantieji 
aplinką. Stende padarytas dujų degiklio nuleidimo ir pakėlimo mechanizmas, kuris 
leidžia keraminėms medžiagoms išvengti termosmūgio. Šio mechanizmo pagalba 
atliekamas lėtas eksperimentinių bandinių įkaitinimas ir aušinimas. Sukurtos 
matavimo ir aušinimo sistemos [3]. 
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Atlikti tyrimai parodė, kad stendas dirba stabiliai, patogus ekspoatuoti, o visos 
sistemos ir matavimo prietaisai tinkami naudojimui. 

Pateikiamas erozijos ir senėjimo procesų tyrimo stendo schematinis vaizdas. 
Jame išdėstytos visos pagrindinės stendo detalės ir mazgai. Parodytas oro 
pritekėjimas iki degiklio, degimo produktų srautas per keraminio kanalo vidų ir 
eksperimentinių bandinių kaitinimas. Degimo produktai pašalinami į kaminą kartu 
su oru iš stendo aplinkos [4].pakėlimo mechanizmas, leidžiantis keraminėms 
medžiagoms išvengti termosmūgio. Šio mechanizmo pagalba 

  

Pav. 1. Erozijos ir senėjimo procesų tyrimo 
stendo schema 

1. Erozijos produktų gaudyklė 
2. Keraminis eksperimentinis 

kanalo viršus 
3. Tūrinis eksperimentinių 

bandinių laikiklis 
4. Vienpusio kaitinimo bandiniai 
5. Optinis pirometras 
6. Keraminis eksperimentinio 

kanalo pagrindas 
7. Degimo produktų tekėjimo 

kanalas 
8. Dujinis degiklis 
9. Šaldomi konstrukciniai flanšai 
10. Degiklio pakėlimo ir 

nuleidimo valdymo rankena 
11. Tūrinio laikiklio tvirtinimas 
12. Degiklio pakėlimo ir 

nuleidimo mechanizmas 
13. Degiklio pakėlimo ir 

nuleidimo sraigtas 
14. Angos orui cirkuliuoti 
15. Stendo pagrindas 
16. Oro pūstuvai 
17. Šaldomo vandens kiekio 

reguliatorius 
18. Rotametras 
19. Eksperimentinio kanalo 

vandens kiekio reguliatorius 
20. Termoporių prijungimo pultas 
21. Keitiklis analogas-kodas 
22. Informacijos perdavimo blokas

 
 
Pateikiamas erozijos ir senėjimo procesų tyrimo stendo schematinis vaizdas. 

Jame išdėstytos visos pagrindinės stendo detalės ir mazgai. Parodytas oro 
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pritekėjimas iki degiklio, degimo produktų srautas per keraminio kanalo vidų ir 
eksperimentinių bandinių kaitinimas. Degimo produktai pašalinami į kaminą kartu 
su oru iš stendo aplinkos (pav.1). 

Atlikti erozijos tyrimai bandiniams išpjautiems iš naujos keraminės plytos, 
gautos iš Kauno ŠEC, tos pačios grupės plytų, kuri išimta iš Kauno ŠEC 3 katilo ir 
dirbusi aukštose temperatūrose katilo izoliaciniame sluoksnyje ∼100.000 
valandų[5]. 

Paruošti bandiniai buvo patalpinti į keraminį kanalą ir išdėstyti aplink kanalo 
vidinę kiaurymę taip, kad būtų veikiami vienpusiu kaitinimu degimo produktų 
srauto, kurio greitis ∼3 m/s. Pagal perimetrą eksperimentiniame kanale išdėstyti 
aštuoni tiriamieji bandiniai. Tarp jų patalpinti balastiniai bandiniai, kuriems 
eksperimentinis masės nuostolių vertinimas po eksperimento nebuvo atliekamas. 
Tiriamieji bandiniai buvo parinkti plokštelės formos, kurios matmenys 50×30 mm 
ir storis 15 mm. Bandinio galas, kurio matmenys 30×15 mm, jo paviršiaus plotas 
buvo naudojamas kaip eroduojantis plotas. Šiluminio srauto paveiktas bandinys, 
per šį eroduojantį plotą, kaitina visą bandinio masę vis mažėjančiu šilumos kiekiu. 
Tokiu būdu eroduojantis bandinio paviršius yra labiausiai įkaitusi bandinio 
plokštuma. Nuo šio ploto buvo skaičiuojami bandinio masės nuostoliai ir šio 
paviršiaus erozijos greitis. Medžiagos temperatūros matavimas atliekamas Pl-PlRd 
termoporomis ir pirometru. 

Eksperimentinis kanalas pagamintas Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto, Termoizoliacijos institute dr. S. Goberio laboratorijoje. Jis buvo 
pagamintas iš kaitrai atsparaus šamotbetonio kompozicijos su kompleksiniu 
rišikliu, su dispersiniais ir ultradispersiniais priedais ir deflokuliantais. 

Keraminio eksperimentinio kanalo forma parinkta kaip tuščiaviduris 
storasienis cilindras, kurio tuščia vidurio kiaurime teka degimo produktai. Kanalo 
aukštis – 170 mm, skersmuo – 240 mm. Nuo paviršiaus 70 mm atstume kanalas 
padalintas į dvi horizontalias kanalo dalis: viršutinę ir apatinę. Nuėmus viršutinę 
kanalo dalį nuo apatinės, šioje plokštumoje (su vidaus kiauryme ∅140 mm) aplink 
kiaurimę išdėstomi eksperimentiniai bandiniai, kurie prispaudžiami viršutine 
kanalo dalimi. Tokiu būdu nusistovėjusio tekėjimo aplinkoje esantieji bandiniai 
buvo eroduojami degimo produktais, kurių temperatūros pakėlimo greitį, sienelės 
temperatūrą ir srauto greitį galima reguliuoti. Temperatūros kėlimo greičiui 
reguliuoti įrengime sumontuotas degiklio pakėlimo mechanizmas. Priklausomai 
nuo degiklio atstumo iki kanalo ir keičiant jį, galima reguliuoti sienelės 
temperatūrą, o tuo pačiu ir eksperimentinių bandinių temperatūrą. 
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3. Eksperimentiniai tyrimai ir darbo rezultatai 
 
Temperatūriniai eksperimentiniai kanalo tyrimai parodė, kad jo vidurinės 

sienelės temperatūros pakėlimas, priartinant degiklį prie kanalo apatinės dalies, yra 
pakankamai tolygus ir gerai reguliuojamas pakėlimo mechanizmo. 

Temperatūros žeminimas ir reguliavimas buvo atliktas panaudojant vandeniu 
šaldomą flanšą, esantį apatinėje eksperimentinio kanalo dalyje. Jo pagalba buvo 
išspręstas kanalo sienelės temperatūros reguliavimo klausimas. 

Erozijos tyrimai atlikti su šamotiniais bandiniais parodė jų masės nuostolių 
pasikeitimus priklausomai nuo laiko, per kurį jie buvo erozinėse sąlygose. Masės 
nuostoliai nuo eroduojančio paviršiaus kito nuo 0,0046gr. pirmąsias darbo 
valandas iki 0,0006gr.jau po 110 val. erozinio tyrimo. Matome, kad masės 
nuostoliai palaipsniui mažėja, medžiaga „prisidirba“ prie erozinių sąlygų, 
papildomi procesai iššaukti aukštos temperatūros, stabilizuojasi (2 pav.). 
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2. pav. Bandinių išpjautų iš Kauno ŠEC naujos plytos masės nuostolių ∆G,gr priklausomybė 
nuo bandyto erozinėse sąlygose darbo laiko, degimo produktų greitis ∼3m/s 

 
Eroduojančio paviršiaus temperatūros matavimai parodė (pav. 3), kad 

paviršiaus įkaitimas yra gana stabilus ir nesikeičia daugiau nei ±5% nuo vidutinės 
sienelės temperatūros, kuri sudaro 500°C. 
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3. pav. Bandinių išpjautų iš Kauno ŠEC, naujos plytos eroduojančio paviršiaus temperatūros 
pasiskirstymas priklausomai nuo bandymo laiko. Degimo produktų greitis ∼3m/s 

1 – srauto temperatūra; 2 – eroduojančios sienelės temperatūra; 
 3 – užpakalinės sienelės temperatūra 

 
Sienelės temperatūros reguliavimas atliekamas šaldomo flanšo pagalba, 

didinant arba mažinant jo temperatūrą. Temperatūra. nustatoma Pt-PtRh termoporio 
pagalba, įvedus jį į bandinį. Termoporio suvirinimo taškas priartinamas prie 
bandinio sienelės eroduojančio paviršiaus iki 0,5 mm Termoporio parodymai 
registruojami elektroninės sistemos duomenų bazėje. 

Temperatūros pakėlimo greitis buvo parinktas eksperimentiniu būdu ir 
priimtas 8°C/min. Šiuo greičiu keliant kanalo ir bandinių temperatūrą nepastebėta 
termo smūgio įtakos medžiagos vientisumui. 

Tokiu būdu kanalas su bandiniais buvo kaitinamas ir išvedamas į eksperimento 
rėžimą per 1,5-2 val. Po bandymo eroduojančio paviršiaus temperatūra buvo 
žeminama 1-5°C/min greičiu. Prie 350°C temperatūros buvo atjungiamos dujos ir 
degiklis gesinamas. Toliau eksperimentinis kanalas su bandiniais aušinamas 
natūraliu būdu. 

Prieš ir po eksperimento bandiniai sveriami analitinėmis svarstyklėmis ir 
nustatomas bandinio masės pasikeitimas, įvykęs eksperimento metu. 
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IŠVADOS 

 
1. Sukurtas, pagamintas ir išbandytas eksperimentinis erozijos ir senėjimo procesų 

tyrimo įrenginys, kuriame atlikti erozijos proceso tyrimai pramoninei 
keramikai, nustatant medžiagos masės nuostolius. 

2. Ištirtos įrenginio galimybės, kurios išplečiamos pritaikant jas termiškai 
nepatvarioms keraminėms medžiagoms tirti, sumažinant bandinių kaitinimo 
greitį iki 1°C/min. 

3. Nustatyti pramoninės keramikos masės nuostoliai nuo eroduojančio paviršiaus, 
kurie kinta nuo 0,0046 gr. pirmą darbo valandą, iki 0,0006 gr. 110 darbo valandą. 

4. Eksperimentų metu termo smūgio poveikis į bandinius nepastebėtas. 
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NORMALIOJO BETONO (LST EN 206-1) 
STRUKTŪROS IR SAVYBIŲ PROJEKTAVIMAS 

 
Designing of Structure and Properties of Normal-Weight 

Concrete (LST EN 206-1) 
 

A. Gumuliauskas 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. This paper presents  Europian standarts compliant concrete strength dependency on water-
cement ratio. The suggestions on concrete structure improvent are made.  

 
 Įvadas  

 
Betono naudojimo plitimą stimuliavo jo praktinis naudojimas ir prasidėję 

moksliniai šios srities tyrimai. Pradėta ieškoti ryšio tarp betono mišinio sudėties ir 
betono stiprumo bei kitų savybių. Buvo nustatyta, kaip priklauso betono stiprumas 
nuo cemento ir užpildų: vandens ir cemento santykio, apibūdinančio cementinio 
akmens tankį, sutartinio cementinio skiedinio stiprio ir užpildų kokybės. 
Mokslininkų  D. Abramso (JAV) pasiūlyta ir K. Valco (Vokietija) išplėtota grafinė 
betono stiprio priklausomybė nuo vandens ir cemento santykio (V⁄C) prigijo 
Vakarų Europoje ir JAV, o Bolomėjaus (Šveicarija) pasiūlyta ir B. Skramtajevo 
(Rusija) bei kitų tyrėjų išvesta skaičiuojamoji betono stiprio priklausomybė  nuo 
cemento ir vandens santykio (C/V), kuri artima tiesinei,  prigijo Rytų Europoje,  
tuo pačiu ir Lietuvoje. Apie 1960 m. Sovietų sąjungoje buvo apibendrinti daugelio 
laboratorijų betono stiprio priklausomybės nuo cemento ir vandens santykio C/V 
priklausomybės tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad  tikslesni rezultatai gaunami šią 
priklausomybę  aproksimuojant į laužtą liniją, kurios lūžio zona yra apie C/V=2,5, 
t. y. dviem tiesėmis, kaip matyti 1 paveiksle [1]. Priimtos tokios betono stiprio 
priklausomybės nuo C/V išraiškos, taikomos šalyse, kuriose galioja  GOST  
(Rusija ir kt.): 

jei C/V < 2,5,  Rb=ARC(C/V- 0,5), MPa,                                                         (1)  

jei C/V > 2,5,  Rb=A1RC(C/V+0,5), MPa,                                                       (2) 

čia – Rb ir Rc betono ir standartinio skiedinio (cemento ir standartinio smėlio 
santykis 1 : 3, V/C = 0,4) stipris MPa; 

A ir A1 – koeficientai, priklausantys nuo komponentų kokybės:  
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 A = 0,65 … 0,55;   A1 = 0,43 ... 0,37. 

                     
1 pav. Betono gniuždymo stiprio priklausomybė nuo cemento ir vandens 

santykio V/C, aproksimuota dviem tiesėmis (1) ir (2) 
 

Ši priklausomybė yra per daug paprastinta: komponentų savybių įtaka 
vertinama tik vienu kokybiniu koeficientu, į struktūrinius veiksnius 
neatsižvelgiama, priimant tik vieną teiginį, kad stambiojo užpildo kiekis mišinyje 
turi būti galimai didžiausias ir, svarbiausia, perėjus prie europinio betono standarto 
LST EN 206-1, „GOST-inės“ formulės iš viso nebegali tikti, nes vietoje betono ir 
cemento markių atsirado klasės, todėl, mažiausiai, turi pakisti koeficientai A ir A1, 
kadangi kitaip nustatomas cemento aktyvumas:  pagal GOST – prie V/C = 0,4,  
pagal EN – prie V/C = 0,5, t. y. tas pats cementas pagal EN  tampa lyg tai 
mažesnio aktyvumo, ir todėl formulėse koeficientai turėtų būti kiti. Tačiau 
paskutiniuoju metu išleistuose vadovėliuose dar tebenaudojamos senos 
nepatikslintos formulės [2,3]. 

Šviežio ir sukietėjusio betono technologinės ir mechanines savybės paprastai 
nagrinėjamos kaip grūdėto vientiso kūno, neatsižvelgiant į struktūrą ir komponentų 
savybių sąveiką. Dėl tos priežasties betono mišiniui, kuris yra daugiakomponentė 
sistema, dažnai neįmanoma pritaikyti dvikomponentėms sistemoms tinkamų 
dėsningumų, pvz., Muni (Mooney) priklausomybę  [4]  

     
max

1
exp

ϕ
ϕ

ϕηη
−

=
a

t

 

,Pa.s,                                                                     (3) 

aprašančią  dispersinės  sistemos  klampį η priklausomai   nuo terpės klampio ηt, 
fazės koncentracijos φ ir jos galimos didžiausios koncentracijos φmax sistemoje.   

Projektuojant betoną būtina atsižvelgti ne tik į pakitusius standartus, bet ir į 
sudėtingą jo struktūrą, sudarytą iš kelių pakopų dvikomponenčių sistemų  [5].  

1. Betono struktūra 
  
 Betonas bendruoju atveju gaunamas  sukietėjus stambiųjų bei  smulkiųjų 
užpildų, rišamosios medžiagos (cemento) ir vandens mišiniui.  Normaliajame 
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betone, kai stambiojo ir smulkiojo užpildo vidutinių stambumų santykis yra 
nemažesnis  kaip 15...20  [6], betono mišinio struktūrą  galima prilyginti trijų lygių 
dispersijų sistemai [6]: 

- cemento tešla – dispersinė sistema, kurios kietoji fazė yra cemento 
dalelės, o terpė yra vanduo;  

 - skiedinio mišinys – dispersinė sistema, kurios kietoji fazė yra smulkusis 
užpildas (smėlis), o terpė yra cemento tešla;  

 -  betono mišinys – dispersinė sistema, kurios kietoji fazė yra stambusis 
užpildas  (žvirgždas arba pan.), o  terpė yra skiedinio mišinys.  

Visos šios betono mišinio struktūros lygių sistemos apibūdinamos kietosios 
fazės koncentracija ϕ  savoje terpėje ir  santykiniu kietosios fazės dalelių 
praskyrimu – terpės tarpsluoksnio tarp dalelių storio δ santykiu su dalelės 
skersmeniu d:  q = δ/d  (2 pav.): 
 

       
 
          2  pav. Betono mišinio struktūros schema 
 

Cementbetonio struktūra, sukietėjus mišiniui, yra analogiška sutankinto 
betono mišinio struktūrai ir galima  skirstyti  į tokius  savarankiškų  
dvikomponenčių struktūrų lygius, kurių sistemą galima pavadinti grūdėtuoju 
polikompozitu [5]:  
              -  hidratacinis rišiklis – cemento klinkerio mineralų reakcijos su vandeniu 
produktai (naujadarai) likutinio neprijungto technologinio vandens terpėje – 
pradinis polikompozito lygis, sudarantis visų lygių matricose pagrindinę rišančiąją 
kompoziciją;  
              - cementinis akmuo – nesureagavusių klinkerio ir aktyvaus priedo likučiai  
bei mikroužpildas, jei jo dedama, cemento hidratacijos produktų terpėje;  
             - skiedinys (betone) – smulkusis užpildas (smėlis) cementinio akmens 
terpėje; 
              - betonas – stambusis užpildas (žvirgždas   arba  kitokie   uolienos   
grūdeliai, apie 15 ... 20  kartų  stambesni  už smulkiuosius  užpildus)  skiedinio 
terpėje .  
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2. Betono projektavimas  

 
  Betonas gaunamas iš tinkamai suprojektuoto, paruošto, sutankinto ir sukietinto 
betono mišinio. Betono mišinys turi būti tam tikrų technologinių savybių, 
atitinkančių gamybos būdą, priemones ir betono paskirtį. Betono mišinio 
technologinės savybės įtakoja sukietėjusio betono struktūrą, išskyrus pirmąjį lygį – 
rišiklį, kurio struktūra turi būti projektuojama atskirai, įvertinant naudojamą 
rišamąją medžiagą ir keliamus betono reikalavimus.  

Betono projektavimas susideda iš dviejų pagrindinių etapų: 
-  pirmojo – prielaidų reikiamoms betono savybėms užtikrinti nustatymo: 

parenkami tinkami komponentai, įvertinamos atitinkamos jų savybės, įtraukto oro 
kiekis, ir apskaičiuojamas arba kitaip nustatomas reikiamas vandens ir cemento 
(rišamosios medžiagos) santykis, kuris užtikrintų rišiklyje pakankamą naujadarų 
koncentraciją, nuo kurios priklauso  cementinio akmens stiprumas, reikalingas 
projektinio stiprio betonui gauti; 

- antrojo – prielaidų reikiamoms betono mišinio savybėms užtikrinti 
nustatymo: apskaičiuojamas arba parenkamas reikalingas vandens kiekis 
reikiamam mišinio klojumui (konsistencijai) gauti, optimizuojant mišinio 
granuliometriją atskirų lygių struktūrų mažiausiais užpildo tuštymėtumais, 
tinkamais užpildo stambumų santykiais bei racionalia stambiojo užpildo 
koncentracija φst  betono mišinyje. 
 Betono stiprio priklausomybės nuo cemento ir vandens santykio V/C, įvertinant 
europinius standartus, komponentų savybes ir kitus reikšmingus veiksnius, 
nustatymui buvo atliktas pakankamas eksperimentų kiekis patikimam rezultatui 
gauti ir ieškomai priklausomybei nustatyti, kurių rezultatai pateikti 3 pav.: 

 

        
 
      3  pav.   Gniuždymo stiprio priklausomybė nuo cemento ir vandens santykio 
V/C: 1 – eksperimentinė ir skaičiuojamoji kreivės; 2 – 5 % fraktilis  
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Gautoje priklausomybėje taip pat pastebimas kreivės linkimas, tačiau apie C/V = 
2,0 zoną; tai  galėtų būti dėl to, kad  cemento  aktyvumas  pagal Europos standartą 
nustatomas prie didesnio V/C. 

Betono gniuždymo stiprio priklausomybės išraiška, gana tiksliai atitinkanti 
eksperimentinius rezultatus, gauta tokia: 

  fcm = KKKOKUfCEMm(V/C)0,5(C/V- 0,5(53/fCEMm)2), MPa.                                    (4)  

 Vandens ir cemento santykio V/C apskaičiavimo formulė reikiamam 
kontroliniam betono gniuždymo stipriui gauti iš (4) gaunama tokia: 
V/C= ( )

2

22
2

2 )/53()/53(
2

)/53( 









−+

UOKCEMmCEMm

cm

CEMmUOKCEMmCEMm
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KKKff
f

fKKKff
f

;(5)  

      čia  fcm ir fCEMm – atitinkamai betono gniuždymo kontrolinis stipris ir cemento 

klasės kontrolinis stipris MPa; 

      KK – kietėjimo sąlygų koeficientas: normalios – 1, šutinimas ir kt. – 0,9...0,7; 

     

Ko=
/1002,50,95

/1001,02
Or

Or
⋅+

−   -  oro Or  kiekio koeficientas; 

 KU = 1+ ((fCEMm /fcm)(1 – 70/fSt)0,5(4,1(φSt – φSt
2)) – stambiojo užpildo stiprio 

koeficientas. 
 
 Skaičiavimo formulės yra gana sudėtingos, nes betono stiprumo priklausomybė 
nuo pagrindinių veiksnių aprašoma viena kreive. Sukurta kompiuterinė programa 
AGBetonas betono sudėčiai skaičiuoti, apimanti visus reikalingus duomenis. Taip 
pat yra paruoštos Betono mišinio sudėties projektavimo rekomendacijos, kuriose 
skaičiavimo palengvinimui yra atitinkamos  nomogramos. Rekomendacijos  
pateiktos Statybos industrijos asociacijos organizacijoms ir kitoms betono 
gamykloms  [7]. 
 Pritaikius  Muni (Mooney) priklausomybę (3) betono mišinio struktūrai, 
sudarytai iš trijų lygių dvikomponenčių dispersijų, buvo gauta betono mišinio 
klampio bη  priklausomybė nuo tuos lygius apibūdinančių fazių – cemento, 

smulkiojo ir stambiojo užpildo – koncentracijų tcϕ , Smskϕ , Stbϕ , šių fazių virtualių 

koncentracijų savoje terpėje ct0ϕ , Smsk0ϕ , Stb0ϕ  bei vandens klampio Vη  [6].  
 Gautoje priklausomybėje pirmasis narys susijęs su V/C ir nusako cementinio 
akmens stiprumą, kuris turi atitikti projektuojamo betono stiprumą. Kiti du nariai 
susiję su smulkiojo ir stambiojo užpildo tūrių santykiu mišinyje, kuris yra kintamas 
ir jį reikia optimizuoti. Pasirodė, kad  mišinio sutankinimo trukmė (Ve), kuriai 
didžiausią įtaką turi mišinio klampis, keičiant stambiojo užpildo koncentraciją 
(atitinkamai ir smulkiojo), mažiausią reikšmę pasiekia, kai stambiojo užpildo 
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koncentracija yra apie 0,35, nors mišinio slankumas, didinant stambiojo užpildo 
koncentraciją, pastoviai didėja, kol mišinys visiškai praranda rišlumą (4 pav.).  

      
 
 4 pav. Betono mišinio Vebe rodiklio ir slankumo priklausomybė nuo stambiojo 
užpildo (žvirgždo) kiekio St, kg/m3 arba jo tūrinės koncentracijos mišinyje φst. 
 
 Iš čia seka, kad stambiojo užpildo mišinyje turėtų būti ne galimai didžiausia 
koncentracija, kaip įprastai teigiama, o racionali, kai mišinys yra mažiausio 
klampio, t. y. geriausio klojumo, nepadidėjant cemento sąnaudoms, lyginant su 
mišiniu, kuriame yra galimai didžiausias stambaus užpildo kiekis. Mišinio   
technologinės savybės priklauso nuo mišinio struktūros, kurią geriausiai apibūdina 
struktūrinių terpių tarpsluoksnių ir fazių dalelių matmenų santykiai q. Betono 
mišinyje pagrindiniu struktūros rodikliu laikytinas betono skiedinio tarpsluoksnio 
storio santykis su stambiojo užpildo dalelės vidutiniu matmeniu, kuris klasikiniu 
atveju, kai Stbϕ ≥ 0,45, qskb = δskb/dSt ≈ 0,10...0,15 , o racionaliuoju atveju, kai 

Stbϕ   yra apie 0,35, qskb  padidėja iki  0,25...0,3 ir tai teigiamai veikia ne tik 
mišinio bet ir betono struktūrą: mišinyje tarp stambiojo užpildo padidėja laisvės 
laipsnis – sumažėja klampis, o betone – tarp užpildo dalelių pastorėja skiedinio 
sluoksnis, tarp dalelių padidėja kontakto plotas,  kontaktuose sumažėja įtempimai , 
o tai teigiamai įtakoja  betono mechanines savybes. Skiedininė  dalis tuo geriau 
atlieka savo paskirtį, kuo didesnė jos dalis iš bendro tūrio patenka į kontaktines 
zonas, o ne tuštymes tarp užpildo dalelių, todėl užpildas turėtų būti galimai 
mažesnio tuštymėtumo. 
 Stambiojo užpildo koncentracijos poveikį betono technologinėms ir 
mechaninėms savybėms visapusiškai ištyrė doc, G. Skripkiūnas  (8,9,10) 
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daktarinėje disertacijoje, kurioje patvirtinta, kad racionaliai sumažintas stambiojo 
užpildo kiekis betono savybėms ir ekonomiškumui daro tik teigiamą įtaką. 
 Pagrįstai galima teigti, kad betonas turėtų būti projektuojamas ne pagal tik 
vieną iš technologinių mišinio savybę – slankumą, kuris susijęs su mišinio τ0 –  
stabilumu, o pagal mišinio tankinimo trukmę, vertinamą Ve rodikliu, susijusiu su 
mišinio klampiu η, nes tik tada priartėjama prie racionalios betono struktūros. 
 
 Išvados    
 

1.   Betono gamyboje dabar taikomas LST EN 206-1, todėl anksčiau  naudotose     
(GOST) vandens ir cemento santykio V/C apskaičiavimo formulėse 
koeficientai nebetinkami.  
2. Betono projektavimui pasiūlytos priklausomybės (4) ir (5), kuriose 
komponentų kokybės įtaka  įvertinta kiekybiškai.   
3.  Rekomenduojama betono struktūrą projektuoti, atsižvelgiant į betono    
mišinio klampumą, o ne į slankumą. 
4. Vienas iš pagrindinių užpildo kokybės rodiklių yra jo piltinis tankis, 
įvertinantis ne tik granuliometriją, bet ir dalelių formą bei kt. 
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BETONO SAVAIMINIŲ DEFORMACIJŲ 
PROGNOZAVIMO PRINCIPAI 

 
Principles of Predicting Concrete Autogenous Shrinkage 

 
J. Deltuva 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 

Abstract. The paper presents the principles of concrete autogenous shrinkage by applying the method 
of structural elements. The concrete composition can be evaluated more accurately at each its structural 
level and concrete autogenous shrinkage with other characteristics can be predicted by calculating 
geometrical parameters of megastructure, macrostructure and microstructure of structural elements of 
concrete mixture composition. 

 
Iki šiol naudojamas betono megastruktūros, makrostruktūros ir 

mikrostruktūros vertinimas buvo apibūdinamas pagal užpildo stambumą, 
nenurodant struktūros lygmenų geometriniais matmenimis. Todėl ir galimos 
betono savaiminės deformacijos buvo nurodomos ir analizuojamos kaip viso tūrio 
deformacijos, neidentifikuojant jų pagal struktūros lygmenų ypatumus.  

Diskretiškai įvertinus betono struktūros lygmenis pagal struktūrinių elementų 
metodą ir apskaičiavus struktūrinių elementų geometrinius parametrus, galima 
tiksliau prognozuoti betono savaiminių deformacijų atsiradimo priežastis, betono 
struktūrą ir fizikines mechanines savybes.  

Įprastinio betono savaimines deformacijas yra paprasčiau prognozuoti, nes jo 
sudėties projektavimui yra taikomi įprastiniai metodai ir geriau žinomi sudėties-
savybių kaitos dėsningumai. Tačiau specialios paskirties arba ypatingų savybių 
betono (presuojamo, savaime susitankinančio, ypatingai didelio stiprio, įtemptai 
armuoto, hidrotechninio ir pan.) savaiminių deformacijų atsiradimo priežasčių 
analizės klausimai yra labai aktualūs. Ypač nepakankamai išnagrinėti savaime 
susitankinančio betono, naudojamo įtemptai armuotoms konstrukcijoms, struktūros 
ir savybių priklausomybės ypatumai. Kad šio betono mišinys būtų slankus, į jį 
dedamas didesnis smulkiųjų dalelių kiekis, kurios suteikia mišiniui tam tikrų 
specifinių slankumo savybių. Dėl smulkiųjų dalelių ir vandens padidinto kiekio 
gali ženkliai padidėti betono savaiminės ir valkšnumo deformacijos. Betono 
savaiminių deformacijų atsiradimo priežasčių ir jų padarinių reikia ieškoti visuose 
struktūros lygmenyse. Taip pat deformatyvumas aktualus didelio ir ypatingai 
didelio stiprio betonams. 

Vos suformavus gaminį iš šviežio betono, prasideda vidiniai, kartais ir 
išoriniai, tūrio pakitimai dėl fizikinių ir cheminių procesų, vykstančių gaminio 
viduje ir galimų aplinkos poveikių. Atsiranda taip vadinamos savaiminės 
(autogeninės) deformacijos. Jos gali būti viso tūrio, kurios pastebimos iš išorės ir 
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gali būti vidinės – tai susidarę mikroplyšiai ir poros gaminio viduje. Didesnės ar 
mažesnės savaiminės deformacijos vyksta dėl dviejų priežasčių: 1) drėgmės 
(vandens) pasišalinimo iš betono ir  2) fizikinių cheminių procesų, vykstančių 
betonui kietėjant – „cheminis susitraukimas“.  

Vanduo iš cementinės tešlos ir betono gali išgaruoti, ištekėti pro klojinius arba 
susigerti į pagrindą. Šiek tiek vandens gali sugerti betono užpildai. Tūrio 
sumažėjimas tiesiai proporcingas sumažėjusio vandens tūriui. 

Cementui hidratuojantis, dalis vandens pereina į hidrosilikatus, kurių suminis 
tūris yra mažesnis už buvusį vandens ir cemento tūrį prieš hidrataciją. Šis reiškinys 
vadinamas kontrakcija. Junginių tūrio sumažėjimas yra proporcingas cemento 
hidratacijos laipsniui. Hidratuojantis cementui susidaro hidrosilikatai, kurių tankis 
didesnis už hidratavusio cemento ir prijungto vandens pradinį tankį. Drėgnoje 
aplinkoje, esant V/C = 0,4 gali hidratuotis visas cementas, o tešlos tūris sumažėti 
iki 92 % pradinio tūrio [3]. 

Apskritai, visų tipų betonai kietėdami daugiau ar mažiau traukiasi. Tačiau 
išimtinais atvejais tūris gali ir padidėti, bet tai tik tuo atveju, kai į betono sudėtį 
patenka nekokybiškos medžiagos arba betonas veikiamas kenksmingos aplinkos. 
Pastarasis atvejis čia nenagrinėjamas.  

Betono susitraukimo dydis priklauso nuo suprojektuotos mišinio sudėties. 
Šiuo metu betono struktūrai apibūdinti naudojamos „plaukiojančios“ ir 
„kontaktinės“ struktūros sąvokos. Tačiau jos nepakankamai apibūdina betono 
struktūrą. Jos yra santykinės. Betono struktūra viename arba dvejuose lygmenyje 
gali būti „kontaktinė“, o kituose „plaukiojanti“ ir atvirkščiai. Lygiai taip pat gali 
būti visuose lygmenyse „plaukiojanti“ arba „kontaktinė“. Struktūra nulemia betono 
tamprumo modulį, deformacijas veikiant apkrovai, valkšnumą ir kitas fizikines 
mechanines savybes. Šie klausimai buvo analizuoti ir anksčiau [2]. 

Visais atvejais, naudojant tinkamas medžiagas, betono deformacijos priklauso 
nuo mišinio sudėties: užpildo granuliometrinės sudėties; vandens kiekio; cemento 
rūšies ir kiekio; V/C santykio; mikroužpildo kiekio, jo granuliometrinės sudėties, 
cheminio aktyvumo, taip pat nuo kietėjimo aplinkos. 

Savaiminių deformacijų galima išvengti arba laukti minimalių dviem būdais: 
reikia tinkamai parinkti betono mišinio sudėtį arba pridėti betono susitraukimą 
mažinančių priedų (pvz., patentinių priedų iš etilenglikolio, propilenglikolio, 
propilenglikolio eterio ir pan.) [3].  

Betono deformacijos yra minimalios, kai visų lygmenų (megastruktūros, 
makrostruktūros, mikrostruktūros ir submikrostruktūros) struktūrinių elementų 
kraštinių ir branduolių geometrinių matmenų santykiai yra optimalūs.  

Megastruktūros lygmuo – kai struktūra analizuojama megastruktūrinių 
elementų, t. y. betono stambiojo užpildo lygmenyje. Šio lygmens užpildo dalelių 
kontaktaktinė struktūra būdinga taip vadinamo stambiaporio betono arba trūkios 
granuliometrinės sudėties užpildų naudojimo atvejais, kai struktūrinio elemento 
kraštinės ilgio ir branduolio skersmens santykis artimas vienetui ir mažiau.  
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Tačiau tarp stambiojo užpildų dalelių esančiose tuštymėse skiedininė dalis 
gali būti plaukiojančios struktūros priklausomai nuo skiedinio tūrio dalies mišinyje. 
Struktūrinio elemento kraštinės ir branduolio skersmens ilgių santykį galima 
apskaičiuoti pagal struktūrinio elemento gaubiamojo sluoksnio ir branduolio tūrių 
santykį naudojant (1) formulę, kai struktūrinis elementas aproksimuojamas į kubą, 
o jo branduolys – į rutulį. Duomenys pateikti 1 lentelėje. 

 

1)/(6/ 3 −= DADA
π

                                               (1)   

 čia: A – struktūrinio elemento kraštinės ilgis; 
       D – struktūrinio elemento branduolio skersmens ilgis. 
Vg.sl. ir Vbr. – atitinkamai struktūrinio elemento gaubiamojo sluoksnio ir jo 

branduolio tūriai. 
  
1 lentelė. Struktūrinio elemento ir branduolio linijinių matmenų ir tūrių      

santykių priklausomybė. 
 

 
A/D 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,015 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,8 

Vg.sl./Vbr. 0,91 0,97 1,00 1,03 1,08 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 
 

 
1 lentelėje patekti duomenys galioja, jei betono struktūrinių elementų 

branduoliai būtų idealūs rutuliai. Praktikoje to nėra. Stambaus užpildo dalelės gali 
būti apvalios, pvz., žvirgždo, arba kampuotos – skaldos. Dalelių kampuotumas 
apibūdinamas dalelių formos koeficientu, kuris parodo kiek dalelės nutolusios nuo 
rutulio formos. 

Dalelių formos koeficientą reikėtų nustatyti pagal [1] metodiką ir apskaičiuoti 
pagal (2) formulę: 

me ddk /=                                                                (2) 
 

čia: de/dm – atitinkamai dalelės ekvivalentinis skersmuo (jei ji būtų rutulio 
formos) ir dalelės vidutinis skersmuo apskaičiuotas pagal siauros frakcijos 
viršutinio ir apatinio sietų (su apskritomis akelėmis) akelių vidutinį skersmenį.  

Žvirgždo dalelių formos koeficientas yra apie 0,85 – 0,90, o skaldos – apie 0,7 
– 0,80. Smulkios skaldelės formos koeficientas gali būti net 0,45, nes jos paprastai 
yra labai kampuotos. 

 Kuo labiau kampuoti struktūrinių elementų branduoliai, tai iš mišinio 
formuojant gaminį, jie gali daugiau kliūti vienas už kito. Kliuvimą galima 
sumažinti didinant struktūrinių elementų gaubiamojo sluoksnio storį, kuris bent 
minimaliai aplygintų dalelių kampuotumą.  
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Analizuojant betono mišinio deformacijas, pagal 1 lentelėje pateiktus 
duomenis ir įvertinus stambaus užpildo dalelių formos koeficientą, (pvz., 0,70 – 
0,90), A/D = (1,30 – 1,01) yra riba, kai analizuojamojo lygmens struktūriniai 
elementai nekliudomai gali praslinkti vienas kito atžvilgiu, nepadidėjus viso 
mišinio tūriui. Jei mišinys yra sutankintas ir A/D vertė yra mažesnė, tai mišinys 
gali deformuotis tik padidėjus jo tūriui. Tokie mišiniai priskiriami standžių mišinių 
grupei. Kuo A/D vertė didesnė, tuo mišinio plastiškumas didesnis. 

Kita vertus, kai megastruktūros A/D yra minimalus, sutankinto mišinio 
išorinio tūrio susitraukimo deformacijos yra artimos nuliui. Gali vykti tik vidinės 
susitraukimo deformacijos, dėl kurių gali atsirasti vidinių porų ir mikroplyšių. 

Pagal tą patį dėsningumą galima prognozuoti ir sukietėjusio apkrauto betono 
deformacijas. Iš eksperimentinių tyrimų žinoma, kad iš standaus mišinio 
pagaminto betono santykinai didesnis tamprumo modulis ir mažesnės tiek 
trumpalaikės tiek ilgalaikės deformacijos.  

Projektuojant didelio stiprio betonus siekiama, kad juose būtų išnaudojamos 
stambiojo ir smulkiojo užpildo stiprumo ir mažo deformatyvumo savybės. Todėl 
turi būti siekiama artimai kontaktinės struktūros megastruktūros lygmenyje, t. y. į 
mišinį dedama atitinkamai daugiau stambiojo užpildo.  

Priklausomai nuo megastruktūros elementų branduolių stambumo, t. y. 
stambiojo užpildo stambumo, atitinkamai parenkamas makrostruktūrinių elementų 
branduolių stambumas. Jų kiekis parenkamas priklausomai nuo norimo gauti 
mišinio slankumo. 

Makrostruktūros (skiedininės dalies) lygmenyje struktūrinių elementų analizei 
tinka taikyti tą patį principą kaip ir megastruktūros elementams. Skiedininės dalies 
mišinio savybės taip pat priklauso nuo struktūrinių elementų sandaros.  

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad betonui naudojamas smėlis sudarytas 
iš šešių frakcijų dalelių. Jame yra santykinai stambiosios dalelės (jos sudaro apie 
pusę smėlio kiekio) ir santykinai smulkiosios dalelės [1]. Stambiosios dalelės 
sudaro makrostruktūrinių elementų branduolius, o smulkiosios ir cementinė tešla 
sudaro elementų gaubiantįjį sluoksnį. 

Naudojamo plastiklio veiksmingumas priklauso nuo cementinės tešlos kiekio 
ir vandens cemento santykio mišinyje. Kai yra mišinio struktūra kontaktinė, tai 
plastiklio poveikis yra mažiau veiksmingas, nes mišinio pasipriešinimo šlyčiai 
mechaninės trinties jėgos yra didesnės už dalelių paviršinių sąveikos jėgų 
sumažėjimą dėl plastiklio poveikio. Naudojant standų mišinį, gali atsirasti taip 
vadinamas dilatancijos efektas, t. y. sutankintas mišinys negali persiformuoti 
nepadidėjus jo tūriui. Be to, tūriui padidėti trukdo vakuumas, kuris atsiranda 
performuojamo mišinio viduje. Tokiu būdu mišinio vidaus trintis santykinai 
padidėja. 

Savaiminės ir ilgalaikės deformacijos būdingos „plaukiojančios“ struktūros 
betonui, kuriame užpildo dalelės kontaktuoja per atitinkamo storio cementinio 
akmens, sudaryto iš naujadarų ir jų darinių, sluoksnį.  
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Vertinant  betono gamtinio smėlio stambumą, reikia atsižvelgti į tai, kad jį 
sudaro 6 frakcijų dalelės – t. y.  polidispersinis mišinys. Pagal dalelių vidutinį 
skersmenį jį galima skirti į dvi dalis: stambiųjų ir smulkiųjų dalelių grupes. 
Stambiųjų vidutinis skersmuo yra (dmax. + dm )/2 (čia: –  dmax ir dm atitinkamai 
smėlio stambiausiųjų dalelių skersmuo ir smėlio dalelių mišinio vidutinis 
skersmuo); smulkiųjų smėlio dalelių vidutinis skersmuo – (dm+ 0,063)/2. 

Smėlio lygmens struktūrinio elemento kraštinės ir jo branduolio matmenų 
santykį galima apskaičiuoti pagal (3) formulę: 

 3 1806,0/ ϕ+=DA ;    (3) 
čia: φ – struktūrinio elemento gaubiamojo sluoksnio ir branduolio, (šiuo 

atveju vandens-cemento-mikroužpildo ir branduolio, t. y. smėlio dalelės) tūrių 
santykis. 

 
Smulkiausiosios frakcijos smėlio dalelės cemento dalelių atžvilgiu yra apie 

300 kartų stambesnės, todėl jos gali būti to lygmens struktūrinių elementų 
branduoliai. Cemento tešlos struktūrinių elementų geometriniai parametrai gali būti 
apskaičiuojami taip: kai cemento dalelių vidutinis skersmuo yra d = 20 µm; φ = 
1,56;  A/D = 1,10 

Įvertinus, kad cemento tankis daugiau kaip tris kartus didesnis už vandens 
tankį, tai didinant V/C mišinyje, vandens tūris didėja atitinkamai sparčiau už 
cemento tūrį (duomenys 2 lentelėje). 

                2 lentelė. V/C masių ir V/C tūrių priklausomybė 
V/C 
masių 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,70 

V/C tūrių 0,63 0,95 1,26 1,57 1,89 2,20 
 
Esant tam pačiam V/C, tačiau didinant cemento kiekį betono mišinyje, 

vandens kiekis santykinai didėja. Siekiant, kad laisvo vandens betone būtų kuo 
mažiau, didinant cemento kiekį, reikėtų mažinti V/C arba pridėti mikroužpildų, 
kurie dalį laisvo vandens fiziškai prisijungia savo paviršiumi. Tuomet 
apskaičiuojant V/C, mikroužpildas pridedamas prie cemento. Skaičiuotinas 
vandens kiekis santykinai gaunamas mažesnis. Tačiau reikiamą V/C, cemento ir 
mikroužpildų kiekį riboja norimas gauti mišinio slankumas ir betono stiprumas. 

Mikrostruktūros lygmens struktūrinių elementų sandaroje yra tam tikrų 
ypatumų, nes mišinio stadijoje juos sudaro smėlio smulkelės, cemento dalelės, 
vanduo ir dar gali būti pridėta mikroužpildų. 

Ypatingą vaidmenį betono mišinyje atlieka mikroužpildų granuliometrinė 
sudėtis ir jų cheminis aktyvumas. Inertiniai mikroužpildai kietėjimo metu 
hidratacijos procese tiesiogiai nedalyvauja, tačiau jie turi įtakos cementinio akmens 
mikrostuktūros formavimuisi. Gi chemiškai aktyvūs mikroužpildai gali sudaryti 
papildomą kiekį hidrosilikatų ir padidinti cementinio akmens tankį bei stiprumą. 

245



  

Ypatingai smulkūs mikroužpildai, pvz., „mikrosilika“, kurios dalelės yra daug 
kartų smulkesnės už cemento daleles, gali užpildyti tuštumėles tarp cemento 
dalelių ir padidinti cementinio akmens tankumą. Šių dalelių paviršiaus 
sudrėkinimui reikalingas papildomas vandens kiekis, tačiau šis vanduo dalinai 
pereina į naujadarus, kurie susidaro vykstant pucolaninei reakcijai tarp amorfinio 
SiO2 ir kalcio šarmo, susidariusio hidratuojantis cementui. Cementinio akmens 
tankiui didėjant, savaiminės deformacijos mažėja. 

Pelenų kaip mikroužpildo poveikis priklauso nuo jų granuliometrinės sudėties 
ir juose esančių chemiškai aktyvių komponentų CaO, SiO2 ir kt. kiekio. Pelenų 
dalelių stambumas yra platesnėse ribose kaip cemento dalelių. Todėl priklausomai 
nuo pelenų stambumo reikia tinkamai parinkti jų kiekį, kad būtų gauta optimali 
pelenų ir cemento dalelių mišinio granuliometrinė sudėtis, o aktyvieji cheminiai 
junginiai padidintų naujadarų kiekį. 

Inertiniai mikroužpildai turi būti tokio stambumo, kad pagerintų mišinio 
cementas-mikroužpildas-smėlis granuliometrinę sudėtį, t. y. kad šios sistemos tūrio 
tankis būtų galimai didesnis. Mikroužpildų vaidmenį dalinai atlieka stambesniųjų 
cemento dalelių nesihidratavę branduoliai. Jie taip pat turi didelės įtakos 
savaiminėms betono deformacijoms. 

Vanduo yra svarbiausias savaiminių deformacijų sukėlėjas. Visais atvejais 
mikroužpildų naudojimas yra teigiamas, siekiant padidinti smulkiadispersinės 
frakcijos kiekį ir mišinio plastiškumą, bet sumažinti laisvo vandens kiekį.  

Vandens kiekį ir jo įtaką galima reguliuoti keliais būdais: pagal galimybę 
naudoti minimalų vandens kiekį mišiniui paruošti; naudoti plastiklius ir sumažinti 
V/C; naudoti miroužpildus arba didesnį cemento kiekį; naudoti kiek galint mažesnį 
V/C, kad stambesnių cemento dalelių branduoliai liktų nesihidratavę ir susidarytų 
minimaliai reikalingas naujadarų kiekis. Siekti, kad sukietėjusiame betone 
mikrostruktūros lygmenyje susidarytų artima kontaktinei mikrostruktūra. Vandens 
poreikiui nustatyti yra įvairių būdų, vienas iš jų gali būti ir kaip nurodyta [5]. 
Tokiais būdais reguliuojant laisvo vandens kiekį mišinyje, galima siekti minimalių 
savaiminių betono deformacijų. 

Praktikoje savaiminių deformacijų dydį galima prognozuoti patikrinus ar 
tinkamai parinkti ir optimizuoti mikrostruktūros ir kitų lygmenų struktūrinių 
elementų geometriniai parametrai – elemento kraštinės ilgio ir jo branduolio 
skersmens (A/D) santykiai. Kad mišinį galima būtų gerai sutankinti, visuose 
struktūros lygmenyse turi būti A/D > 1, o gretimų lygmenų struktūrinių elementų 
branduolių skersmenų santykis turi būti ne mažesnis kaip 6. Vidinių mikroplyšių ir 
porų gali atsirasti, kai mikrostruktūros lygmenyje struktūrinių elementų A/D yra 
nepagrįstai didelis. 

Norint tiksliau optimizuoti betono mišinio sudėtį, reikėtų stambiuosius 
užpildus naudoti vienos  arba ne daugiau kaip dviejų frakcijų. Smėlį skirti į dvi 
dalis – stambųjį dviejų frakcijų (1/4 mm) ir smulkųjį – sudarytą iš keturių frakcijų. 
Smėlio smulkiausiosios dalelės (frakcija 0,063/0,125) priskirtinos cementinės 
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tešlos sudėčiai. Jei praktikoje gamtinis smėlis neskiriamas į stambųjį ir smulkųjį, 
tai projektuojant betono mišinio sudėtį, smėlio granuliometrinę sudėtį reikėtų 
įvertinti kaip sudarytą iš dviejų dalių – stambiųjų ir smulkiųjų dalelių mišinio. 

Prognozuojant betono savaiminių deformacijų dydį, reikia įvertinti laisvo 
vandens kiekį kietėjančiame betone, dėl kurio galėtų vykti savaiminės 
deformacijos. Reikėtų įvertinti užpildų ir mikroužpildų vandens poreikį, kuris 
priklauso nuo medžiagų fizikinių ir cheminių savybių.  

Pastovios gamybos sąlygomis dėl tiekiamų kai kurių komponentų geometrinių 
savybių nepastovumo galimas betono struktūros, stiprumo ir deformatyvumo 
savybių nepastovumas, kurio galima išvengti tik tinkamos medžiagų kokybės 
kontrolės ir atitinkamų korektūrų veiksmais. 

 
Išvados 
1. Betono deformacijos yra minimalios, kai norimų gauti savybių betono visų 

lygmenų (megastruktūros, makrostruktūros, mikrostruktūros ir submikrostruktūros) 
struktūrinių elementų kraštinių ir branduolių santykiai A/D atitinkamai yra 
optimalūs.  

 2. Struktūrinio elemento kraštinės ir jo branduolio matmenų santykis A/D = 
1,015 rodo, kad  mišinio struktūra laikoma kontaktine, tačiau analizuojamojo 
lygmens struktūriniai elementai dar gali prasislinkti vienas kito atžvilgiu,  

3. Betono megastruktūros lygmenyje, kai A/D ≤ 1,015, tačiau yra laisvo 
vandens, sutankinto gaminio išorinių matmenų susitraukimo deformacijos gali būti 
artimos nuliui, bet jame gali vykti vidinės struktūrinių elementų branduolių 
tarpuose susitraukimo deformacijos, dėl kurių gali atsirasti net vidinių mikroplyšių, 
kapiliarų ir porų. 
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ŠALITILČIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ 
GERINIMAS PANAUDOJANT KERAMZITBETONĮ 

 

Improvement of the Footway Technical Parameters using 
Lightweight Concrete with Expanded Clay Aggregate 

 

E. Janavičius, G. Skripkiūnas, M. Daukšys 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract.  The subject of this research is to reduce the proper weight of footway as structural element 
of the bridge using concrete with expanded clay aggregate. Lightweight concrete with compressive 
strength values more than 30 MPa, density less than 2000kg/m3 was select for footway concreting. The 
results of this investigations display it is possible to reduce the weight of bridge structure using 
lightweight concrete with expanded clay aggregate without air-entraining admixture. 

 
1. Įvadas 

 
Šalitiltis – tilto pakloto elemento dalis t.y. ant tilto laikančiųjų konstrukcijų 

esantis elementas, besiribojantis su važiuojamąja kelio dalimi. Tai gelžbetoninė 
konstrukcija, kuri neatlieka laikančios konstrukcijos funkcijų ir daugiausia yra 
veikiama atmosferos poveikio bei poveikio, kurį sukelia žmogaus veikla. Taigi 
pagrindinis reikalavimas minėtai konstrukcijai turėtų būti ilgaamžiškumas t.y. 
gebėjimas išlaikyti fizikines - mechanines savybes per visą statinio eksploatavimo 
laikotarpį [1,2]. 1 paveiksle pavaizduota šalitilčio konstrukcijos schema. 

 

         
 

1 pav. Šalitilčio konstrukcija tilto tarpatramyje 
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Pagal galiojančius Europos Sąjungos norminius reikalavimus, esant 
tinkamoms priežiūros sąlygoms, tiltų ir viadukų betono eksploatavimo trukmė turi 
būti ne trumpesnė kaip 50 metų. Sparčiai augant eismo srautams ir transporto 
apkrovoms, intensyvios statybos periodu 1950 – 1980 metais statyti transporto 
statiniai nebeatitinka kelių tinklo plėtros keliamų reikalavimų, todėl vis daugiau 
lėšų skiriama tiltų ir viadukų rekonstrukcijai [3].  

Tyrimo tikslas yra šalitilčio, kaip tilto konstrukcinio elemento, nuosavo svorio 
sumažinimas panaudojant keramzitbetonį, kurio stiprio gniuždant vertė ne mažesnę 
kaip 30 MPa ir tankis ne didesnis kaip 2000 kg/m3, užtikrinant ilgaamžiškumo 
reikalavimus, keliamus tokio tipo konstrukciniams elementams.  

Lengvasis betonas, kurio tankis svyruoja nuo 1970 iki 1995 kg/m3, o stipris 
gniuždant siekia 50 MPa Šiaurės Amerikoje naudojamas aukštuminių pastatų ir 
tiltų statyboje [4]. Taip pat yra atlikti  lengvojo betono, eksploatuojamo jūros 
vandens aplinkoje, savybių tyrimai [5]. Šie tyrimai rodo, kad galima pagaminti 
gana didelio stiprumo ir ilgaamžiškumo keramzitbetonį.      

 
2. Tyrimui naudotos medžiagos ir tyrimo metodika  

 
Tyrimams buvo naudojamas portlandcementis CEM I 42,5N, kurio 

ankstyvasis stipris gniuždant po 2 parų 26,2 MPa, stipris gniuždant po 28 parų – 
50,2 MPa. 

 Užpildai buvo parenkami atsižvelgiant į tiltų ir viadukų statybos taisyklių 
reikalavimus [2]. Betono mišiniui su granitine skalda ir orą įtraukiančiu priedu 
(Nr.IA) buvo naudojami smėlis fr.0/2, granito skaldos fr.2/5; fr.5/8 ir fr.11/16 (1 
lentelė). 

 
1 lentelė. Smėlio ir granitinės skaldos fizikinės savybės 

Eil.
Nr.  Smėlis  

fr. 0/2 
Skalda fr. 

2/5 
Skalda fr. 

5/8 
Skalda fr. 

11/16 
1 
2 

Piltinis tankis, Mg/m3 
Sausų dalelių  tankis, Mg/m3 

1,600 
2,652 

1,331 
2,704 

1,365 
2,702 

1,434 
2,704 

  

Lengvajam betonui paruošti buvo naudojamas smėlis fr.0/2, keramzito smėlis 
fr.0/4, keramzito žvirgždas fr.4/8 ir keramzito žvirgždas fr.8/16. Lengvųjų užpildų 
fizikinės savybės pateiktos 2 lentelė. 
 

2 lentelė. Keramzito fizikinės savybės 
Eil.
Nr.  Keramzito 

smėlis  fr. 0/4 
Keramzitas 

fr. 4/8 
Keramzitas 

fr. 8/16 
1 
2 
3 
4 

Piltinis tankis, Mg/m3 
Sausų dalelių  tankis, Mg/m3 
Vandens įmirkis po 24h mirkymo, % 
Cilindrinis stiprumas, MPa  

0,840 
1,520 
20,0 

- 

0,500 
0,993 
14,6 
2,56 

0,504 
0,806 
14,0 
2,53 
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Lengvojo betono šalitilčių sudėtys (atitinkamai I-oji, II-oji ir III-oji sudėtis) su 
keramzito užpildu buvo paskaičiuotos pagal J. Baženovo metodiką [6] ir yra 
pateiktos 4 lentelėje. Betono su granitine skalda sudėtis (IA-oji) pateikta 3 
lentelėje. 

 
3 lentelė. Normaliojo betono mišinio su granitine skalda sudėtis 

Medžiagų pavadinimai ir kiekiai 1m3 betono mišinio 
Orą įtraukiantis 

priedas  Plastiklis  Nr. Cementas 
CEM I 

42,5N, kg 

Skalda 
fr. 2/16, 

kg 

Smėlis 
fr. 0/2,     

kg 
% kg % kg 

Vanduo, 
kg 

V/C 

IA 370 1036 782 0,2 0,74 0,45 1,71 167 0,44 
 
4 lentelė. Lengvo betono mišinio su keramzito užpildu sudėtys 

Medžiagų pavadinimai ir kiekiai 1m3 betono mišinio 

Plastiklis  Nr. Cementas 
CEM I 

42,5N, kg 

Kermzitas 
fr.8/16, kg 

Keramztas 
fr. 4/8, kg 

Keramzitas 
fr. 0/4, kg 

Smėlis 
fr. 0/2,     

kg 
% kg 

Vanduo, 
kg 

V/C 

I 470 160 110 - 790 0,78 3,7 200 0,43 

II 470 - 180 90 790 0,6 2,8 190 0,40 

III 535 - 220 110 891 0,6 3,2 219 0,41 
 
Betono mišiniuose buvo naudojami superplastiklis, pagamintas polikarboksilo 

eterio pagrindu (sausų dalių kiekis - 36,1%) ir orą įtraukiantis priedas, pagamintas 
tenzidų (natūralių šaknų sakų) pagrindu. 

Betono mišiniai buvo maišomi priverstinio maišymo maišyklėje, naudojant 
sausus užpildus. Betono mišinio savybės buvo nustatytos  po mišinio sumaišymo, 
taip pat praėjus 30 min ir 60 min. Mišinio slankumas nustatytas pagal LST EN 
12350-2:2003, mišinio tankis pagal LST EN 12350-6:2003, oro kiekis šviežiame 
betone - slėgio metodu pagal LST EN 12350-7:2003.  

Betono bandiniai buvo tankinami ant  vibracinio stalelio. Formose bandiniai 
laikomi 20val. 20°C ± 2°C temperatūros aplinkoje, po to 20°C ± 2°C temperatūros 
ir ≥ 95% santykinio oro drėgnumo aplinkoje. Betono tankis ir stipris gniuždant 
nustatytas pagal LST EN 12390-7:2003 ir LST EN 12390-3:2003 po 2, 7 ir 28 
parų, o nepralaidumas vandeniui nustatytas bandant 6 cilindrinius (150×150mm) 
bandinius pagal LST 1974:2005 bei atsparumas šalčiui pagal LST L 1428.17:2005 
reikalavimus.  

 
3. Tyrimų rezultatai 

 
Nustačius betono technologines savybes gauta, kad sudėties su granitine 

skalda ir orą įtraukiančiu priedu (Nr.IA) šviežio betono tankis siekia 2360 kg/m3, 
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oro kiekis 5,5%. Lengvojo betono mišinio su stambiu keramzito užpildu (Nr.I) 
tankis gana didelis (2030 kg/m3). Taip pat vibravimo metu pastebimas II-osios 
sudėties mišinio sluoksniavimasis. Procesas gali būti aiškinamas mažu keramzito 
žvirgždo dalelių tankiu, kuris siekia 0,806 Mg/m3 ir yra mažesnis už vandens tankį. 
Lengvojo betono mišinių su smulkiu keramzito užpildu (Nr.II ir Nr.III) oro kiekis 
šviežiame betone be orą įtraukiančio priedo siekia 6%.  
 

 
2 pav. Betono su granitine skalda (IA) ir lengvojo betono su keramzito užpildu (I, II, III) tankio 
priklausomybės nuo betono sudėties (stulpeliuose pateikiamos atskirų imčių tankio vertės) 
 

Gauti rezultatai rodo, kad lengvojo betono su keramzito užpildu (Nr. I, II, III) 
tankis yra apie 25% žemesnis negu betono su granito užpildu ir orą įtraukiančiu 
priedu (Nr.IA)(2 pav.). 3 paveiksle pavaizduota skirtingos sudėties betono 
kietėjimo intensyvumas. 
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3 pav. Betono su granitine skalda (IA) ir lengvojo betono su keramzito užpildu (I, II, III) 

kietėjimo intensyvumas 
 
Betono su granitine skalda (Nr.IA) ir betono su smulkiagrūdžiu keramzitu 

(Nr.II, III) bandinių stiprio gniuždant didėjimo kinetika ir rezultatų glaustumas yra 
panašus- standartinis nuokrypis (σ) svyruoja 1,2÷1,6 MPa ribose. 

 Kaip matome iš 3 pav., keramzitbetonio stiprio gniuždant rezultatų vidurkis  
yra artimas betono su granitine skalda ir oro įtraukiančiu priedu (Nr.IA) stipriui 
gniuždant. III-os sudėties stiprio gniuždant rezultatų vidurkis (xn=37,5MPa ) rodo, 
kad didelis cemento kiekis lengvajame betone žymiai nepadidina betono stiprumo 
– artėjama prie stiprumo ribos, kai skiedininės dalies stiprumas pasiekia užpildo 
stiprumą. 

I-oji sudėtis su stambiu keramzito užpildu dėl blogų mišinio technologinių 
savybių ir didelio rezultatų išsibarstimo (σ=3,9 MPa), o III-oji sudėtis su smulkiu 
keramzito užpildu dėl sudėtyje naudojamo nemažo rišiklio kiekio tolimesniuose 
tyrimuose nebuvo nagrinėjamos. Lengvojo betono su keramzito užpildu ir betono 
su granitine skalda ir orą įtraukiančiu priedu nepralaidumo vandeniui nustatymo 
rezultatai parodė, kad visų sudėčių betono bandiniai yra nepralaidūs vandeniui. 

Apžvelgiant tiriamųjų bandinių atsparumo šalčiui tyrimo rezultatus galima 
teigti, kad lengvojo betono sudėtis Nr.II su keramzito užpildu atlaiko 150 
užšaldymo-atšildymo ciklų. Lengvojo betono (Nr.II) stiprio gniuždant vertė po 150 
užšaldymo-atšildymo ciklų padidėjo 4,2 MPa, kas sudaro 13,5%, lyginant su 
kontrolinių bandinių stipriu. Betono bandinių su granito skalda ir orą įtraukiančiu 
priedu (sudėtis Nr. IA) ir lengvojo betono bandinių su keramzito užpildu (sudėtis 
Nr. II)  atsparumo šalčiui rezultatai pateikiami 4 paveiksle. 
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4 pav. Betono su granitine skalda ir orą įtraukiančiu priedu(IA) ir lengvojo betono su keramzito užpildu 
( II) atsparumas šalčiui 
 

 Lengvojo betono tyrimų rezultatai rodo, kad šalitilčių gamyboje, lengvinant 
tilto konstrukciją, kaip betono užpildas gali būti naudojamas keramzitas, o betono 
mišinys gaminamas be orą įtraukiančių priedų. 
 

4. Išvados 
 

1. Reikiamo stiprumo lengvojo betono su keramzito užpildu tankis yra apie 
25% mažesnis negu betono su granito užpildu.  

2. Cemento kiekio didinimas lengvojo betono stiprumą didina nežymiai 
artėjant prie ribos, kai skiedininės dalies stiprumas pasiekia lengvojo 
užpildo (keramzito) stiprumą.  

3. Norint gauti geras šviežio betono su keramzito užpildu technologines 
savybes, lengvojo betono šalitilčių gamyboje rekomenduojama naudoti 
smulkiagrūdį keramzito užpildą (fr.0/4 ir fr.4/8) kurių dalelių tankis lygus 
arba didesnis už vandens tankį. 

4. Gerai suprojektuotas lengvasis betonas yra nepralaidus vandeniui.  
5. Šalitilčių gamyboje, lengvinant tilto konstrukciją, gali būti naudojamas 

keramzito užpildas ir atsparus šalčiui betonas gaminamas be orą 
įtraukiančių priedų.  
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ŠARMŲ KONCENTRACIJOS KITIMAS 
FOSFOGIPSO PULPŲ RECIRKULIACINIAME 

VANDENYJE 
Alteration of Alkali Concentration in Water Recirculating in the 

Phosphogypsum  Pulps   
M. Bačauskienė, V. Doveika, A. Kaziliūnas, I. Striūgienė 

KTU Architektūros ir statybos institutas, Lietuva 
 

Abstract. When utilizing the pulps of acid and neutralized phosphogypsum, the alkali concentration in 
recirculating water undergoes alteration and reaches different maximum. It takes place due to the 
varying phosphate impact on the filter level degree of the phosphogypsum pulp. The remains of 
orthophosphoric acid and its well crystallized acid salts (i.e. calcium dihydroorthophosphate and 
calcium hydroorthophosphate) do not disturb the phosphogypsum pulp filtering. In the neutralized 
phosphogypsum pulp, the phosphates are colloidal calcium orthophosphates of the hydroxilapatite 
group that stick around the hard particles and disturb the proper pulp filtering. Hence filtered 
phosphogypsum is more humid, which causes a greater amount of the removed alkali and greater 
utilization of fuel for the phosphogypsum to get dried. 

 
Fosfogipse esančios rūgščiosios fosforo ir fluoro junginių priemaišos labai 

pablogina gipsinio rišiklio savybes [1]. Pagal  ASI technologiją [2] šios priemaišos 
neutralizavimo procese surišamos į mažiausiai tirpius ir nekenksmingus junginius, 
nufiltruotas fosfogipsas yra perdirbamas, o filtratas vėl grąžinamas į kitą  
fosfogipso neutralizavimo ciklą. Be šių rūgščiųjų priemaišų fosfogipse yra natrio ir 
kalio šarmų. Šių šarmų druskos gerai tirpsta vandenyje ir regeneruojamame filtrate 
jų koncentracija auga [3].  

Šiame darbe nagrinėjome fosfogipso rūgščiųjų ir neutralizuotųjų priemaišų 
įtaką šarmų koncentracijos kitimui regeneruojamame filtrate. Tyrimams naudotas 
iš Kolos apatito susidaręs fosfogipsas-dihidratas. Jo cheminė sudėtis (skaičiuojant 
sausam produktui), %: CaO − 35; SO3 − 41; SiO2 − 0,4; R2O3 − 1,3; Na2O − 0,24; 
K2O − 0,04; P2O5bendras − 1,8; P2O5vandenyje tirpus −1.5; F bendras − 0,14; F 
vandenyje tirpus − 0,05. Fosfogipso drėgnis - 26%. 

Nustatytas susikaupęs šarmų kiekis filtratuose, kurie gauti filtruojant  
rūgščiojo fosfogipso bei neutralizuoto kalkių suspensijoje fosfogipso pulpas. Gauti 
rezultatai pateikti 1 paveiksle. 

Toks ryškus šarmų koncentracijos kiekio skirtumas rūgščiojo ir 
neutralizuotojo fosfogipso pulpų recirkuliaciniuose filtratuose susijęs su šių 
fosfogipsų kekų filtravimosi procesų skirtingumu bei su kekų drėgme.  

Ortofosforo rūgšties likučiai bei jos rūgščiosios druskos (kalcio 
dihidroortofosfatas,   kalcio   hidroortofosfatas)   yra   gerai   išsikristalinusios   ir    
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1 pav. Šarmų (1 ir 2 kreivės - Na2O; 3 ir 4 kreivės - K2O) koncentracijos kitimas rūgščiojo 
(1 ir 3 kr.) ir neutralizuotojo (2 ir 4 kr.) fosfogipso pulpų recirkuliuojamuose filtratuose 

 
netrukdo fosfogipso filtracijos procesui. Todėl po filtracijos rūgščiojo fosfogipso 
keko drėgmė ir  pulpai paruošti naudoto fosfogipso drėgmė yra tokia pati ir 
svyruoja apie 26 %. Šiuo atveju šarmų koncentracija recirkuliaciniame filtrate 
asimptotiškai artėja prie nufiltruoto fosfogipso drėgmėje esančios šarmų 
koncentracijos:                 Na2O = 0.24x100:26x10 = 9.3 g/l; 
                                          K2O = 0.04x100:26x10 = 1.5 g/l. 

Kitaip yra filtruojant neutralizuotojo fosfogipso pulpą. Rūgštūs fosforo 
junginiai, kurie  po reakcijos su  kalkių pienu yra sujungti į hidroksilapatito grupės 
kalcio ortofosfatus, pasižyminčius mažu išsikristalinimo laipsniu bei dideliu 
koloidiškumu, sėda ant kietų dalelių paviršiaus, užkimšdami tarpus tarp jų ir 
trukdydami filtrato skverbimuisi per fosfogipso keko sluoksnį. Todėl nuo filtro 
nuimamo fosfogipso  keko drėgnis yra žymiai didesnis – 38-40%, tuo pačiu žymiai 
didesnė dalis šarmų su fosfogipsu patenka į džiovyklą. Filtrate šarmų lieka mažiau 
ir koncentracija jame asimptotiškai artėja prie nufiltruoto fosfogipso drėgmėje 
esančios šarmų koncentracijos:  Na2O = 0.24x100:39x10 = 6,1 g/l, 

                         K2O = 0.04x100:39x10 = 1.0 g/l.  
Šarmų koncentracijos kitimas technologiniams procesams ir gaminamo 

produkto savybėms ryškesnės įtakos nedaro, tačiau žymiai padidina neutralizuoto 
fosfogipso energetines sąnaudas džiovinimui, o tuo pačiu ir statybinio gipso 
savikainą. 

Aukštabaziai fosfatai susidaro ir termiškai apdorojant fosfogipsą padidinto 
slėgio garuose, todėl filtravimo išvengimui ekonomiškiau fosfogipsą briketuoti [4]. 
Šiuo atveju tik maža dalis šarmų išnešama kartu su autoklave susidarančiu 
kondensatu, o garuose, juos sukondensavus, rasti tik jų pėdsakai (2 pav.). 
Recirkuliacijai    neabejotinai  tinka  iš  autoklavo  išleidžiami  garai.    Naudojant  

 

1 
 
 
 
2 
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2 pav. Šarmų koncentracija garų išleidimo iš autoklavo metu: 1 – garuose; 2 - kondensate 
 
fosfogipso perdirbimo technologiniame procese (recirkuliacijai) iš autoklavo 
išleidžiamą kondensatą vyks šarmų kaupimasis.    

 
Išvados 

1. Rūgščiojo ir neutralizuotojo fosfogipsų pulpų recirkuliaciniame 
filtrate randama skirtinga šarmų koncentracija atsiradusi dėl skirtingo 
pulpų filtruojamumo.  

2. Fosforo rūgšties likučiai ir jos gerai išsikristalizavę rūgščiosios 
druskos netrukdo rūgščiajai fosfogipso pulpai filtruotis, keke lieka 
mažiau drėgmės. Didesnė dalis šarmų lieka  recirkuliaciniame filtrate. 

3. Neutralizuotojo fosfogipso koloidų tipo naujadarai trukdo pulpai 
filtruotis ir didesnė šarmų dalis su didesniu drėgmės kiekiu fosfogipse  
patenka į džiovyklą. 

4. Padidintas drėgmės kiekis neutralizuotame fosfogipse reikalauja 
daugiau energijos jo džiovinimui ir didina produkto savikainą. 
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BETONO ATSPARUMAS ŠALČIUI IR DRUSKOMS 
BE ORĄ ĮTRAUKIANČIŲ PRIEDŲ 

 
Frost and Salt rRsistance of Concrete Without air-Entraining 

Additives 
 

V. Kerševičius 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. This article review the way of concrete elements disintegration. Previously accomplished 
experiments determinate concrete surface splitting from frost and ice deicing salt disintegration 
mechanism. Knowing the properties of critical hydrostatic breaking pressure and specifications in which 
compose maximum effect to break a cement rock we offer to change air entraining additives to elastic 
spongy particles. Its granulometry composition analogous like sand. In experiments used materials was 
conventional medium category for manufacture a concrete. Investigation showed how varies concrete 
characteristics with different elastic admixture quantity and changing concrete mixture water/cement 
relation. Determinated physical and mechanical characteristics how ice deforming elastic particles, 
accomplished natural comparative experiment. 

 
1. Įvadas 

 
Betonas ir gelžbetonis – vienos pagrindinių statybinių medžiagų, naudojamų 

įvairios paskirties statiniams ir jų konstrukcijoms statyti. Jų naudojimo sritys 
praktiškai neribotos. Betono ir gelžbetonio konstrukcijos ir dirbiniai yra gaminami 
tiek gamyklose, tiek ir pačioje statybos aikštelėje. Iš monolitinio betono ir 
gelžbetonio gaminami ištisi pastatai ir įvairaus dydžio elementai.  

Tačiau monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų statyba turi daugelį 
specifinių ypatumų, kurių dauguma priklauso nuo medžiagų ir statybos 
technologijos reikalavimų. Norint išgauti reikiamas betono ir jo mišinio savybes, į 
mišinį dedami įvairūs priedai, kurie pagreitina arba sulėtina betono mišinio 
rišimąsi, padaro jį plastiškesnį, pagreitina kietėjimą, padidina stiprumą, nelaidumą 
vandeniui ir atsparumą šalčiui.  

Norint pasiekti reikiamą monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijoms naudojami cheminiai priedai, kurie 
pagerina betono savybes.  

Pagal pagrindinius įtakos efektus cheminius priedus galima suskirstyti į 
grupes: 

1 – plastifikuojantys; 
2 – orą įtraukiantieji;  
3 – plastifikuojantys – orą įtraukiantieji;  
4 – tankinantieji;  
5 – dujodarai (putokšliai);  
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6 – kietėjimo greitikliai;  
7 – kietėjimo lėtikliai.  

Antrosios ir trečiosios grupės priedai padeda reguliuoti betono mišinio 
porėtumą ir padidinti betono atsparumą šalčiui bei agresyviajai aplinkai. Dėl jų 
įtakos mažesnės vienodai išsidėsčiusios uždaros poros neleidžia laisvai migruoti 
vandeniui ar agresyviesiems skysčiams bei dujoms į betono vidų ir pažeisti jo 
struktūrą. Panašų efektą duoda ir ketvirtosios grupės priedai, nes tankesnis betonas 
taip pat yra atsparesnis įvairiems poveikiams. Naudojant pirmos grupės priedus, 
pagerėja mišinių klojumas, palengvėja gaminių formavimo sąlygos, arba, esant 
toms pačioms mišinių technologinėms savybėms, iki 10-12 procentų galima 
sumažinti vandens sąnaudą ruošiant betono mišinius. Dėl to padidėja betono tankis 
ir stiprumas, tuo pačiu ir atsparumas šalčiui. 

Atsparios šalčiui konstrukcijos gaminamos iš betono, kurio stambių užpildų 
vandens sugėrimas ne didesnis kaip 3 procentai. Stambus užpildas turi atitikti 
atsparumo šalčiui reikalavimus. Užpildų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis 
kaip betono, kuriame tie užpildai naudojami.  

Orą įtraukiančių priedų naudojimas betonuose niekada negali garantuoti 100 
procentų norimo rezultato, juos naudojant oro kiekį betone nulemia daug faktorių. 
Kiti cheminiai ar mineraliniai priedai gali reaguoti su orą įtraukiančiais priedais, 
todėl prieš naudojant juos kartu gamyboje, reikia atlikti bandymus laboratorijoje. 
Oro kiekiui betone didelę įtaką turi mišinio maišymo sąlygos, įkrovos dydis, 
transportavimas. 

Oro kiekis betone priklauso ir nuo maišymo laiko – jis turi būti optimalus, 
nes trumpai maišant nespėja išsisklaidyti mišinyje oro burbuliukai, tuo tarpu 
maišant per ilgai dalis oro yra išstumiama iš betono mišinio. Aukštoje 
temperatūroje padidėja oro išgaravimas. Naudojant betono gaminių šutinimą 
galima sukurti palankias sąlygas plyšių atsiradimui, dėl oro burbuliukų tūrio 
didinimo. Transportavimas ir per ilgas vibravimas sumažina įtraukto oro kiekį. 

Orą įtraukiantys priedai yra viena iš technologijų leidžiančių sumažinti 
šalčio padaromą žalą betono konstrukcijoms ir elementams. 

JAV leidžiamame žurnale "Concrete International" kilo diskusija apie 
veiksnių, lemiančių betono atsparumą šalčiui, santykinę svarbą [1, 2, 6]. Kai kurie 
diskusijos autoriai pabrėžė vandens ir cemento santykio ir ypatingą įtraukto oro 
svarbą, pastarajam veiksniui suteikdami lemiančią reikšmę. Tačiau visumoje, 
diskusijos dalyviai pripažino, kad norint išvengti paviršinio betono skeldėjimo, 
negalima pasikliauti tik įtrauktu oru bei mažu V/C santykiu. Visada egzistuoja 
tikimybė, kad dėl per ilgos betono mišinio maišymo trukmės ar dėl netinkamo 
betono paviršiaus apdorojimo (priežiūros), įtrauktas ir emulguotas oras savo 
vaidmens neatliks. Be to, diskusijoje buvo pripažinta, kad paviršinį betono 
skeldėjimą nulemia ir karbonatinės kilmės uolienos (dolomitas, klintis, opoka), taip 
pat kai kurie smiltainiai ir kitos porėtos ar plėtrios uolienos. Kita svarbi šios 
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diskusijos išdava ta, kad atkreiptas dėmesys į betono paviršiaus apdorojimo svarbą, 
kad paviršinio betono irimo morfologiniai požymiai (skiedininės dalies atšokimas, 
paviršinis dūlėjimas, kavernų susidarymas aplink užpildo daleles ir t.t.) buvo 
aiškiai susieti su juos sukėlusiomis priežastimis - vandens atsiskyrimu, 
sluoksniavimusi, betono paviršiaus išdžiūvimu, molio dalelių susikaupimu.  

Taip pat labai svarbu ištirti betono ir gelžbetonio irimo mechanizmą veikiant 
neigiamoms temperatūroms ir ledą tirpdančioms druskoms. Todėl reikia ieškoti 
patikimesnių betono atsparumo šalčiui didinimo būdų. 

Vykstant hidratacijos procesui, vanduo sureaguodamas su cementu sudaro 
naujadarus, kuriuose sukuriamos kapiliarinių porų struktūros ir eksploatavimo 
metu jos gali prisipildyti vandeniu. Vandeniui užšąlant, jo tūris padidėja 9 
procentais ir sukelia vidinius įtempimus. Atsiradę betono įtempimai, gali viršyti 
ribinius tempimo įtempimus, priversdami betoninius elementus skilinėti arba 
visiškai suirti. Naudojant orą įtraukiančius priedus, įtrauktas oras sukuria 
kompensacinių porų sistemą, kuri leidžia užšąlančiam vandeniui didinti tūrį 
neardant betono struktūros. 

Praėjusio amžiaus pradžioje, kelių ir tiltų priežiūrai pradėjus naudoti ledą 
tirpinančias druskas, pastebėtas kitoks betono irimo pobūdis - jo paviršiaus 
aižėjimas ir skeldėjimas. Šį efektą prieškaryje pastebėjo ir aprašė skandinavų bei 
vokiečių mokslininkai, tačiau dažniausiai cituojami amerikiečio T. Powerso darbai 
[9]. Toks irimas suintensyvina ir kitus neigiamus procesus betone, pavyzdžiui, 
giluminę vandens ar druskų tirpalų skverbtį, betono ar armatūros koroziją [8, 17].  

Mokslinės ir ypač techninės - praktinės literatūros šiuo klausimu analizė rodo, 
kad betono irimo nuo cikliško užšaldymo bei ledą tirpdančių druskų poveikio 
mechanizmas nėra visiškai aiškus. 

 
2. Betoninių konstrukcijų irimą lemiantys veiksniai 
 
Ant betono paviršiaus susidaro apie 2-6% koncentracijos druskos tirpalas, 

pasižymintis ypatingai dideliu agresyvumu betonui. Užpylus druskos, betono 
paviršiaus temperatūra staigiai keletą laipsnių nukrenta, nes ledo tirpimui 
sunaudojama energija. Susidaro temperatūrinės deformacijos, nes atšaldamas 
paviršinis betono sluoksnis traukiasi ir nuo jo paviršiaus atsiskiria betono 
sluoksneliai. [12].  
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1 pav. Veiksniai lemiantys betoninių             2 pav. Betono paviršiaus 
skeldėjimas nuo šalčio ir konstrukcijų irimą                ledą tirpdančių 
druskų poveikio 

 
Tikėtina, kad visoms ciklišką užšalimo ir ledą tirpdančių druskų poveikį 

patiriančioms konstrukcijoms vienintelės ir vienodos irimo priežasties nėra, o 
betono irimo mechanizmas priklauso nuo daugelio veiksnių.  

T. Powersas su kolegomis [10] pasiūlė kitą betono irimo mechanizmą 
aiškinančią teoriją, - osmosinio slėgio teoriją. Joje įvertinama, kad vanduo 
cementinio akmens porose užšąla ne vienu metu - pirma didesnio skersmens 
porose ir kapiliaruose, dar žemesnėje temperatūroje - mažesnio skersmens. 
Konkrečioje neigiamoje temperatūroje tarp susiformavusio ledo ir dar neužšalusio 
vandens kiekių pasiekiama pusiausvyra. Šiame neužšalusiame vandenyje yra 
ištirpusių druskų bei kitokių cheminių junginių ir jų koncentracija, susidarant 
naujiems ledo kiekiams, vis didėja. Kadangi porų bei kapiliarų skersmuo betone 
skirtingas, tai lemia vandenyje ištirpusių medžiagų koncentracijų skirtumą - 
didesnėse porose, kur ledo kiekis santykinai didesnis, koncentracija didesnė, o 
mažesnėse porose ir kapiliaruose - mažesnė.  

Betonui užšalus ir susidarius ledui, vanduo per palyginti plonas (iki 0,1 mm) 
uždarų porų sieneles (atstumą tarp šių porų) dėl vandeniui užšąlant susidariusio 
slėgio į jas įstumiamas. Todėl tempimo įtempimai betone nepasiekia kritinių 
dydžių, o šaldomas toks betonas praktiškai nesiplečia.  

 

 
 

3 pav.  Hipotetinis modelis „ledo formavimasis cementiniame akmenyje 
uždaroje oro poroje“ 
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Pagal T. Powersą, [9] šią priklausomybę lemia tai, kad užšąlančiame betone 
vandens migracijos į rezervines poras kelias neturi būti ilgesnis, kaip 1/100 colio 
(apie 0,25 mm) - kitaip susidarys dideli vidiniai įtempimai, dėl kurių toks betonas 
suskeldės. Dėl to betone ypač svarbus ir šių uždarų smulkių porų pasiskirstymas. 

Slėgis lemia vandens migraciją iš mažesnių porų į didesniąsias, dėl ko susidaro 
didelis slėgis, ardantis cementinį akmenį (betoną). 

 
3. Atliktų tyrimų rezultatai 

 
Siekiant nustatyti kaip susiformuoja ledas kapiliaruose buvo atliktas 

eksperimentas imituojantis šias sąlygas žemoje temperatūroje šaldant 5 procentų 
druskos tirpalą dirbtiniame kapiliare ledas pirmiausia susiformuoja didesnėse 
porose (žr. 4 pav.), jose sukeldamas hidrostatinį slėgį, kuris priklauso nuo 
vandenyje ištirpusių druskų ir kitų junginių kiekio. Kuo didesnė vandenyje 
ištirpusių druskų koncentracija, tuo bus mažesnis tam tikroje neigiamoje 
temperatūroje užšalusio vandens kiekis. Dėl to hidrostatinis slėgis bus tuo 
mažesnis, kuo vandenyje bus ištirpęs didesnis kiekis druskų.  

Kapiliare ledas pradeda formuotis kraštuose sudarydamas apvalkalą, o centre 
koncentruojasi skystas druskos tirpalas, kuris sukelia hidrostatinį slėgį nukreiptą į 
kapiliaro galus. 

 

  
 

4 pav. Kapiliarų skerspjūvyje besiformuojantis ledas, druskos tirpaluose 
(NaCl) sukeliantis hidrostatinį slėgį 

 
Kuo didesnis ledo sienelės storis tuo hidrostatinio slėgio jėga didės. Aptariant 

kietėjimo sąlygų įtaką betono atsparumui šalčiui ir ledą tirpdančių druskų 
poveikiui, techninėje literatūroje dažniausiai nurodomi du tokio poveikio aspektai: 
įtaka betono struktūrai bei jo defektų susidarymui. 

Kaip rodo tyrimas, betono kietėjimo sąlygos pirmiausia lemia cementinio 
akmens struktūrą. Ypač nepageidautinas ankstyvasis betono paviršinio sluoksnio 
išdžiovinimas, dėl ko šiame sluoksnyje susidaro atviri kapiliarai. Kai kurie autoriai 
nurodo, kad dėl pernelyg ankstyvo išdžiovinimo, cementinio akmens laidumas 
vandeniui gali padidėti iki 70 kartų [5]. Taip gali įvykti, pavyzdžiui, netinkamomis 
sąlygomis kietinamose betoninėse trinkelėse, šaligatvio plytelėse.  
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Nagrinėjant betono poringumo ir porų bei kapiliarų struktūros įtaką jo 
atsparumui šalčiui ir druskų poveikiui, tenka įvertinti kelis aspektus: 

a) tam tikro skersmens porų ir kapiliarų užpildymo vandeniu ar druskų 
tirpalu laipsnį ir trukmę; 

b) vandens fizikinę būklę bei ryšio formas ir kitus veiksnius, turinčius įtakos 
jo užšalimo temperatūrai, tam tikro skersmens porose ir kapiliaruose. 

Atlikus tyrimus pastebėta, kad NaCl tirpalai greičiausiai prisisotina cementinį 
akmenį per pirmąsias bandymo valandas. Cementiniame akmenyje pirmiausiai 
užsipildo stambiausios poros ir didžiausio skersmens kapiliarai. Tolimesnis 
druskos tirpalų įsotinimo procesas vyksta lėtai dėl labai mažo kapiliarų skersmens. 
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5 pav. Cementinio akmens kapiliarų   6 pav. Cementinio akmens kapiliarų 
įgėrio bandymas   užpildymo NaCl tirpalų kinetika 
 

J. Dejos nuomone, įprastinio skersmens (100-1000 µm) betono kapiliarų 
vanduo užšals -15oC temperatūroje. [3].  

Jau prieš šešiasdešimt metų T. Powersas su bendradarbiais buvo įsitikinę, kad -
20…0oC temperatūroje cementinio akmens kapiliarų ir porų struktūroje 
neužšąlančio vandens kiekis tiesiogiai proporcingas cemento hidratacijos laipsniui 
arba vandens bei cemento santykiui V/C [11]. Be to, neužšalusio vandens kiekis 
priklauso nuo porų bei kapiliarų skersmens ir jų pasiskirstymo pagal matmenis.  

Kapiliarų ir porų pasiskirstymas pagal skersmens parametrus priklauso ir nuo 
to, kuriame struktūriniame sluoksnyje yra susiformavę. Užšalimas pastovioje 
temperatūroje natrio chlorido tirpale ypatingai pavojingas, kai aplinkos 
temperatūra yra aukštesnė už kriogeninę, t. y. jei betono porose neišlieka skystos 
terpės. Tada pasireiškia tūrinis betono irimas. 
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7 pav. Cemenetiniame 
akmenyje kapiliarų ir 
porų pasiskirstymas 

Betono paviršiuje susiformuoja 
trys kokybiškai skirtingi 
struktūriniai sluoksniai: 

I – silpnas cementinio skiedinio 
sluoksnis (1...2 mm) nuo paviršiaus, 
kuriame vyrauja įvairaus skersmens 
nuo 2-50 µm kapiliarai; 

II – vidurinis sluoksnis, kurio 
struktūra priklauso nuo kietėjimo 
ypatumų (1...1,5 cm) nuo 
paviršiaus, kuriame vyrauja nuo 50 
µm iki 2 mm kapiliarai; 

III – vientisos struktūros 
sluoksnis vyraujantis betono su 
panašaus skersmens poromis ir 
kapiliarais (nuo 100 iki 1000 µm). 

 

Tai patvirtina ir R. Dhiras su kolegomis [15], jis teigia, kad bet kokio vientiso 
gaminio betonas neišvengiamai išsisluoksniuoja į tris kokybiškai skirtingas zonas: 
paviršinį kelių milimetrų storio silpno cementinio skiedinio sluoksnelį, susidarantį 
net jei vanduo mišinyje neatsiskiria, vidutinės kokybės betono sluoksnį, kurio 
storis priklauso nuo kietėjimo sąlygų ir sudėties bei pagrindinio, vienodos, betono 
sudėties ir technologinių veiksnių nulemtos kokybės betono sluoksnį. Todėl 
technologų uždavinys - sumažinti silpnų betono sluoksnių storį atitinkamai 
parenkant mišinio sudėtį, optimalias kietėjimo sąlygas, saugoti nuo ankstyvojo 
išdžiūvimo. Kad druskos tirpalai veikia betono 
Elementus parodo atlikti grunto po betoninėmis plokštėmis rentgenodifrakciniai 
tyrimai, kuriose buvo rasti Na+ ir Cl- jonų pėdsakai. Dideli Ca+2 ir Mg+2 jonų 
kiekiai grunte rodo, kad  plokštės galėjo būti barstomos ir Ca+2 bei  Mg+2  
druskomis. 

Galima daryti išvadą, kad druskos, patekusios į betoną, pažemina vandens 
užšalimo temperatūrą. Kuo didesnė druskų koncentracija betono porose, tuo 
žemesnėje temperatūroje užšąla vanduo. Tačiau iš tyrimų matome, kad būtent 
tokiomis sąlygomis betoninių elementų paviršinis skeldėjimas vyksta 
intensyviausiai.  
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8 pav. Grunto po kelio plokštėmis cheminė sudėtis 

 
Iš tyrimų matome, kad betono paviršiaus aižėjimas vyksta dėl kompleksinio 

druskos tirpalų ir neigiamos temperatūros svyravimų. Pirmiausiai suardomas 
viršutinis betono sluoksnis 1-1,5 cm gylyje, nes čia kietėjimo metu susiformavusių 
kapiliarų skersmuo dėl vykusios hidratacijos proceso yra didžiausias, kurių 
skersmuo svyruoja 50 µm iki 2 mm. Eksploatacijos metu betono gaminiuose šios 
kapiliarų struktūros greičiausiai užsipildo druskų tirpalais, kurie užšaldami sukelia 
hidrostatines jėgas ir betono destrukciją (žr. 8 pav.). Pagreitintas betoninių plokščių 
irimas tokiomis sąlygomis gali būti paaiškintas drėgmės migracija šalto paviršiaus 
kryptimi. 

 
 

9 pav. Betono paviršiaus irimo mechanizmas veikiant ledą tirpdančiomis 
druskomis ir kintant temperatūrai 

 

Eksploatuojant betono gaminius atšiauriomis sąlygomis, taip pat ir Lietuvoje, 
iškyla būtinybė padidinti jų atsparumą šalčio ir druskų sukeltam irimui. 
Reikšmingiausias betono atsparumo šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms 
padidinimo būdas - emulguoto oro įtraukimas į betono mišinį, naudojant orą 
įtraukiančius priedus. Jei šių priedų kiekis parenkamas tinkamai ir jei jie gerai 
sumaišomi, išlieka stabilūs ir tinkamai disperguoti mišinio maišymo bei 
transportavimo metu, betone suformuojama smulkių sferinių, 50-200 µm 
skersmens, plika akimi beveik nematomų, tam tikru optimaliu atstumu tolygiai 
išsidėsčiusių oro porų sistema. Tokių vadinamų rezervinėmis uždarų porų kiekis 
gali būti 1,5-3 kartus didesnis nei įprastiniame betone be orą įtraukiančių priedų 
arba 100-800 tūkstančių 1 m3 betono. Tačiau betone gali likti ir didesnių matmenų 
- 0,5 - 5 mm skersmens apskritų porų, susiformavusių iš atsitiktinai į betono mišinį 
papuolusio vadinamojo savaiminio oro. Tokios poros nepageidaujamos. Betono 
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mišinyje įtraukto oro kiekis yra sunkiai valdomas parametras, todėl toks betono 
kokybės gerinimo būdas ne visada pasiteisina ir garantuoja norimas savybes.  

Norėdami sumažinti betono irimą nuo cikliško užšaldymo ir ledą tirpdančių 
druskų poveikio siūloma dalį smėlio betono mišinyje pakeisti susmulkintomis 
elastingomis dalelėmis, kurios veiktų kaip oro poros ir leistų sumažinti vidinius 
įtempimus, susidariusius dėl druskos tirpalo hidrostatinio slėgio neigiamoje 
temperatūroje. 

 

                          
 

10 pav. Hipotetinis modelis 
„Ledo formavimasis 

cementiniame akmenyje su 
elastingais priedais“ 

 11 pav. Elastingo priedo dalelės 
mikroskopinė nuotraukos fragmentai 

padidinti 1300 kartų 

 
 

Tyrimuose naudotos susmulkintos gumos dalelės izopreninių, 
butadienstireninių, butadiennitrilinių ir chlorpreninių kaučiukų mišinių su 
atitinkamais užpildais. Jos piltinis tankis - 425 kg/m3, savitasis grūdelių tankis - 
670 kg/m3.  

Nustatyta elastingo priedo granuliometrinės sudėties (dalelių dydžio) įtaką, 
vidutinis skersmuo Dvid lygus 0,63 mm, o stambumo modulis Mst=2,71. 

Norint įsitikinti elastingo priedo efektyvumu, buvo atlikti tyrimai ir nustatyta 
betono su skirtingu  kiekiu elastingu priedu fizikinės ir mechaninės savybės. Šios 
savybės čia lygintos su analogiškos sudėties, tačiau be elastingo priedo betono 
savybėmis. Pastarosios prilygintos vienetui. 
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12 pav. Betono tankio ir stiprumo priklausomybė nuo elastingo priedo kiekio 
ir smulkumo 
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Akivaizdžiai matyti, kad betono stipris gniuždant ir tankis mažėja didėjant 
elastingo priedo kiekiui. Tačiau kai elastingo priedo kiekis betono mišinyje 
pasiekia 30%, nuo užpildyto tūrio betono tankio ir stiprumo sumažėjimas tampa 
beveik vienodu. Tai rodo, kad sunkiajame konstrukciniame betone elastingų priedų 
neturėtų būti daugiau kaip 10 – 15% (betono užpildų).  

Bendras betono poringumas, didėjant elastingo priedo kiekiui betone nuo 0 iki 
30%, padidėja apie 10 – 12%, tačiau šis padidėjimas gaunamas dėl to, kad 
elastingos dalelės lemia aiškų betono uždaro poringumo padidėjimą dėl savo 
dalelių poringos struktūros. Ir priešingai - vandens ir cemento santykio betono 
mišinyje padidėjimas nulemia atviro (kapiliarinio) poringumo padidėjimą. Dėl to 
galima teigti, kad elastingas priedas taip pakeičia betono porų struktūrą, kad tai 
turėtų lemti didesnį betono atsparumą šalčiui. 
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13 pav. Betono su elastingu 

priedu poringumas 

Suformavus du betono gaminius 
(vienas su elastingu priedu 15 procentų 
nuo užpildų, kitas be priedų kurių 
V/C=0,7) ir palikus juos natūralioje 
agresyvioje aplinkoje buvo stebimas jų 
atsparumas šalčiui ir druskoms 5 metų 
laikotarpyje - kairėje pusėje betonas su 
elastingu priedu, dešinėje be elastingo 
priedo (žr. 14 pav.). 
Gauti rezultatai parode, kad pasireiškė 
paviršinis betono skeldėjimas. Betono 
irimas veikiant druskoms ir šalčiui yra 
labai intensyvus. 

Vidiniai įtempimai betone 
sukelti hidrostatinio slėgio pradeda 
ardymą nuo gaminio paviršiaus link 
centro. Betono konstrukcija, kurioje 
nebuvo elastingų priedų, cikliškai 
užšaldoma ir atšildoma gana greitai 
suyra, atidengiamas sluoksnis po 
sluoksnio. Joks suirimo pobūdis yra 
labai pavojingas betoninėms 
konstrukcijoms ir pirmieji 
skeldėjimo požymiai yra įspėjimas 
apie visos konstrukcijos suirimą. 
Elastingos dalelės betone gali 
sumažinti hidrostatinės jėgos ardantį 
poveikį ir neiššaukti paviršiaus 
skeldėjimo efekto, ką patvirtina 
natūrinis eksperimentas (žr. 14 pav.) 

 
 
 

 
 
 

14 pav. Natūraliomis sąlygomis 
suiręs betonas 
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15 pav. Cementinio akmens 

tuščios poros  prieš užšaldymą 
16 pav. Besideformuojančios dalelės

užšaldytame cementiniame 
akmenyje 

  Esant elastingoms dalelėms bendras betono poringumas padidėja, teigiamą 
įtaką betono atsparumui šalčiui galima aiškinti ir užšąlančio betono įtempimų 
kompensavimu (elastingas priedas veikia kaip dempferis), ir teigiama uždarų porų 
įtaka (žr. 15 pav.). Kuomet betono mišinyje yra elastingo priedo, susidarančios 
betono poros užpildomos lengvai besideformuojančiomis dalelėmis (žr. 16 pav.), o 
porose esantis vanduo virsta ledu, didina savo tūrį, tačiau gumos dalelės 
deformuojasi, neužšalęs vanduo įspaudžiamas į elastingo priedo poras, todėl 
betonas ilgiau išlieka nepažeistas. 

 
Išvados 

1. Betoninių elementų greito irimo priežastis yra cikliško užšaldymo ir 
atšildymo bei druskos tirpalų naudojamų ledo tirpinimui sukelto hidrostatinio 
slėgio poveikis cementinio akmens kapiliaruose. Betono ilgaamžiškumą lemia ne 
betono stiprumas, o veiksniai nulemiantys betono atsparumą šalčiui, poringumo 
parametrai. 

2. Betono vidinius įtempimus atsirandančius dėl cikliško užšaldymo ir 
atšildymo, galima sumažinti naudojant elastingas daleles.  

3. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad betono su elastingu priedu atsparumas 
šalčiui priklauso nuo šio priedo kiekio. Toks priedas įgalina paruošti atsparų šalčiui 
betoną su vidutiniu ir didesniu vandens ir cemento santykiu (V/C=0,3-0,5). Su 1% 
elastingo priedo į betoną patenka apie 0,6-07% oro, kuris ženkliai padidina uždarų 
porų kiekį, teigiamai veikia betono poringumo parametrus. Galima daryti prielaidą, 
kad elastingas priedas iš susmulkintos gumos betono uždarą poringumą padidina ir 
sukuria geresnę porų struktūrą suskaidydamas (užkimšdamas) atvirus kapiliarus, 
todėl jis gali pakeisti orą įtraukiančius  priedus. Gautieji rezultatai rodo, kad 
elastingą priedą tikslinga naudoti betono mišiniuose su nedideliu ir vidutiniu 
vandens ir cemento santykiu. 

4. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad elastingas priedas betone dalinai atlieka oro 
porų vaidmenį, tačiau jis efektyvesnis už orą įtraukiančius priedus tuo, kad 
suskaido kapiliarines poras, padidina uždarų porų kiekį ir betono atsparumą šalčiui. 
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5. Elastingos dalelės cementiniame akmenyje veikia kaip dempferis 
kompensuoja vidinius įtempimus susidariusius dėl hidrostatinio slėgio. Tai 
patvirtina tyrimas, kad betono paviršinis skeldėjimas vyksta dėl hidrostatinio slėgio 
jėgų, susidarančių kapiliaruose kai betono gaminiai eksploatuojami cikliškai 
užšaldant ir atšildant druskos tirpalų aplinkoje. 
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TUŠTYMĖTŲJŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ 
BETONO SUDĖTIES OPTIMIZAVIMO 

TECHNOLOGINIAI ASPEKTAI 
 

Technological Aspects of the Optimizing of the Hollow Core 
Slabs’ Concrete Composition 

 
V. Vaitkevičius, E. Ivanauskas, A. Štuopys 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 
Abstract.  Questions of the extruded concrete composition and the possibilities of its modification are 
very important in the extruded concrete technology. The experience with the hollow core slabs’ 
extruders shows, that operators of such equipment often choose an improper strategy for production 
process. Usage of too stiff mixture, rejection of the concrete admixtures led to the equipment overloads 
or its exploitation in the limitary conditions. That’s why the main criteria for such concrete modification 
suitability have rather technological character: lowest energy consumption during shaping and 
compaction of the semi manufacture of the reinforced article, the highest structural strength or stability 
of the fresh concrete slab. Whereas the mechanical properties (mainly strength) of such hardened 
concrete mostly always are within an acceptable values, so it can’t be treated as main criterion of the 
extruded concrete composition optimizing. The character of the structure and the compaction level of 
the extruded mixture is another indicator for its technological suitability. A small addition of the 
common plasticizers could improve structural and technological properties of such concrete. 
 

1. Įvadas 
 

Straipsnyje aptariami ekstruziniu būdu formuojamų gelžbetoninių gaminių 
betono sudėties parinkimo ir modifikavimo klausimai, daugiausia dėmesio skiriant 
betono struktūros (mišinio sutankinamumo) aspektams. Taip pat nagrinėjamas 
klausimas, kaip išgauti didžiausią mišinio rišlumą ir ankstyvąjį struktūrinį stiprį 
(arba gebėjimą iki pusgaminyje hidratuoto portlandcemenčio rišimosi ir kietėjimo 
suintensyvėjimo momento išlaikyti ekstruzinio formavimo metu suteiktą formą). 

Esminis ekstrudinės gelžbetoninių gaminių gamybos technologijos bruožas – 
nepertraukiamas pasirinkto dirbinio armavimas didelio stiprio lynais (viela) ir 
vėliau sekąs formavimo procesas iš standaus betono mišinio visame stendo ilgyje, 
po to pusgaminį kietinant ir pjaustant į pasirinkto ilgio fragmentus (gaminius)      
[1, 2]. Šiuo metu mūsų šalyje ir užsienyje tokia technologija dominuoja denginio 
bei perdangos plokščių, kitų plokščiųjų pailgos formos gelžbetoninių dirbinių 
gamyboje, plečiasi įvairių techninių parametrų ekstruderių pasiūla [3]. Naujos 
kartos gelžbetonio dirbinių gamybos technologinės linijos automatizuotos, jose 
realizuota daug naujų principų, o ekstruderių ir kitos įrangos darbo parametrai yra 
gerokai intensyvesni nei anksčiau naudotose konvejerinėse ar srautinėse tokios 
paskirties dirbinių gamybos linijose [4]. Todėl net ir patyrę technologai, gamybos 

270



  

meistrai, dirbantys su naujausios kartos ekstruderiais, yra priversti mokytis, 
pervertinti savo ligšiolines žinias. Deja, kaip rodo patirtis, nežinodami visų 
naujosios įrangos galimybių, skubėdami tenkinti rinkos poreikius ar tiesiog 
vengdami eksperimentuoti dėl konservatyvių nuostatų, gal jausdami pareigą 
„taupyti“, jie aklai pasikliauja įrangos gamintojų pateiktomis ir tik rekomendacinį 
pobūdį turinčiomis betono mišinio sudėtimis ar jų parinkimo principais.  

Šio darbo tikslas – nustatyti, kaip gauti lengviau nei iki šiol ekstruderiu 
formuojamą betono mišinį, kuris leistų išlaikyti visus reikalaujamus betono 
parametrus: betono mišinio standumo (Vebe) klasę V2, betono stiprio klases 
C40/50 ir C50/60. Taip pat laboratorijoje išbandytos ekstruziniam formavimui 
skirto betono sudėtys, konstrukcijas iš kurio būtų galima eksploatuoti 
agresyvesnėse aplinkos poveikio sąlygose (pavyzdžiui, XD3 ir XF2). Ekstruderyje 
formuojamo betono sudėtys atitinka joms keliamus reikalavimus pagal 
reglamentuojamą mažiausią cemento kiekį bei vandens ir cemento santykį V/C      
(C > 320 kg/m3 , V/C < 0,45) [8]. 

  
2. Tyrimams naudotos medžiagos ir tyrimo metodika 

 
Tyrimuose ir gamybiniuose bandymuose naudotas portlandcementis CEM I 

42,5R, pagamintas koncerne „GRUPA OŹARǑW“ (Lenkija), kurio savitasis 
paviršius – 378 m2/kg, normalaus tirštumo tešla – 26,3 %, rišimosi pradžia – 105 
min., stipris gniuždant (aktyvumas) – 29,1 MPa (po 2 parų) ir 54,3 MPa (po 28 
parų). Šios savybės nustatytos pagal standartą LST EN 197-1. 

Smulkiaisiais užpildais ir tirtose betono sudėtyse naudotas organinių 
priemaišų neturintis Rizgonių karjero smėlis (fr. 0/4 mm, vidutinis dalelių tankis – 
2610 kg/m3, piltinis tankis – 1610 kg/m3, tuštumingumas – 39,1 %, smulkelių 
kiekis < 3 % (f3,0) bei Suvalkų regione iškastas smėlis (fr. 0/2 mm, vidutinis dalelių 
tankis – 2640 kg/m3, piltinis tankis – 1620 kg/m3,  smulkelių kiekis < 1,5 %,( f1,5). 
Lietuvoje iškastame smėlyje buvo iki 0,7 % su šarmais reaguojančių dalelių, o 
lenkiškame smėlyje jų neaptikta.   

Stambiuoju užpildu pasiūlytose ir laboratorijoje bei gamybinėmis sąlygomis 
išbandytose  sudėtyse buvo fr. 2/8 mm žvirgždas ir fr. 2/8 mm bei 11/16 mm 
žvirgždo skalda  (UAB „Rizgonys“). Stambiesiems užpildams charakteringa tai, 
kad juose buvo iki 2...3 % reaktyvių dalelių. Viena iš pasiūlytų betono mišinio 
modifikavimo ypatybių – juose panaudota įmaiša – lignosulfonatinis plastiklis 
Lubricon TB (1,12 g/ml vidutinio tankio rudas skystis su 30 % kietųjų dalelių, 
kurio rekomenduojama dozė – 0,2...1,0 cemento masės %). Gamintojas produkto 
aprašyme nurodo, kad ši įmaiša skirta standžiajam betono mišiniui, pusgaminius iš 
kurio reikia išformuoti tuojau pat. Nurodomas ir šio priedo poveikio mechanizmas 
(smulkiųjų dalelių dispergavimas), tačiau, ar šis priedas skirtas pagerinti mišinio 
kohezijai, neminima. 
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Šio cheminiu betono mišinio priedu siekėme ne tiek sumažinti vandens kiekį, 
reikalingą ir taip jau standžiam betono mišiniui sumaišyti ir suformuoti bei 
sutankinti ekstruderiu, kiek disperguoti sulipusias (susigranuliavusias) 
portlandcemenčio ir smulkiųjų užpildų daleles, jas geriau susimaišyti (tolygiau 
paskirstyti tarp stambiųjų betono užpildų, taip pagerinant betono struktūrą). Kita 
vertus, plastiklis šiuose mišiniuose vertintas ir kaip technologinės paskirties betono 
mišinio komponentas – juo siekta pagerinti mišinio formuojamumą, pusgaminio 
formavimo operacijos metu sumažinti energetines sąnaudas ir įrengimų apkrovas. 
Be to, laboratorijoje tirtose betono sudėtyse buvo panaudotas ir orą įtraukiantis 
cheminis priedas MicroAir (LP), kurio tankis 1010 kg/m3. 

 
3.  Tyrimo rezultatai 

 
Suprojektuotos betono mišinių sudėtys buvo išbandytos laboratorijoje ir 

gamybinėmis sąlygomis, formuojant gaminius ekstruderiu. Fizikinės ir mechaninės 
betono savybės nustatytos bei sutankinto betono struktūra įvertinta naudojantis iš 
anksto suformuotais kubo formos bandiniais (10×10×10 bei 15×15×15 cm 
matmenų) ir iš suformuotų gaminių išgręžiant 5–10 cm skersmens kernus [5, 6]. 
Dalis betono mišinio sudėčių pateikta 1 lentelėje. Bandiniai buvo bandomi po 28 
parų, jie kietinti režiminėje kameroje. 2 lentelėje surašytos betono mechaninės 
savybės po 28 parų  kietėjimo.  

         
1 lentelė.  Betono mišinių sudėtys  

Betono  
klasė 

Vebe 
klasė  

C, kg Pl, l 
 

O,l V, l Sm, 
fr.0/4,

kg 

Sm, 
fr.0/2,

kg 

Žv, 
fr. 2/8, 

kg 

Žvsk, 
fr. 11/16, kg

C50/60 V2 335 3,14 - 135 685 332 197 755 

C40/50 V2 340 2,89 - 135 510 440 220 824 

C50/60 V2 378 3,03 0,57 130 594 320 325 758 

C40/50 V2 359 2,88 0,54 135 510 440 220 824 

Gamybiniuose bandymuose naudotos betono sudėtys 

C50/60 V2 378 3,14 - 130 594 320 325 758 

C40/50 V2 359 2,89 - 135 510 440 220 824 
Pastaba: Šioje lentelėje simboliais C – pažymėtas cementas, Pl – plastiklis, O – 
orą įtraukiantis priedas, Sm – smėlis, Žv – žvirgždas, Žvsk – žvirgždo skalda.  

 
Laboratorijoje gauti ir gamyboje patikrinti betono rodikliai rodo, kad 

plastiklio priedas betono mechanines ir fizikines savybes pagerina, nors ir ne taip 
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akivaizdžiai, kaip technologines [7]. Dėl plastiklio priedo ir mišinio sudėties 
korekcijos, ekstruderio energijos sąnaudos plokščių formavimo metu sumažėja iki 
20...25 %. Šis sumažėjimas įvertinamas stebint ekstruderio valdymo kompiuterio 
parodymus. Kita vertus, dėl minėtojo sudėties pakeitimo, itin standaus, sunkiai 
sutankinamo ir technologiškesnio betono stiprumines ir fizikines savybes lyginti 
nekorektiška, tačiau akivaizdu, kad betono stiprio klasės reikalavimai tenkinami. 

Kaip matyti iš duomenų 1 lentelėje, orą įtraukiančio priedo panaudojimas 
leido nežymiai sumažinti plastiklio kiekį mišinyje, bet betono tankis ir stipris dėl to 
sumažėjo nedaug (apie 1,3 ir apie 3 % atitinkamai). Mūsų nuomone, šie nuostoliai 
yra nereikšmingi, todėl jei būtų poreikis gaminti agresyviose sąlygose 
eksploatuojamas plokštes, toks priedas gali būti naudojamas ir ekstruderiu 
formuojamame betone.  

Duomenys, kurių dalis surašyta 2 lentelėje, laboratorijoje ir ekstruzinio 
formavimo linijoje, gamybinėmis sąlygomis, suformuoto betono savybių skirtumai 
nereikšmingi, todėl tokio betono mišinio ir betono savybes patikima periodiškai 
tikrinti ir laboratorijoje (2 lentelėje surašyti iš gamybinėmis sąlygomis suformuotų 
plokščių išpjautų kernų bandymų duomenys). Rezultatai įvertinami skaičiuojant 
vidurkį iš trijų bandinių. Tai atpigintų ir paspartintų betono savybių kontrolę.  

 
2 lentelė.  Betono tankis ir stipris gniuždant 
Betono ir aplinkos 

klasė  
Įmaišų 
atmaina 

Betono tankis, kg/m3 Stipris gniuždant, MPa

C50/60, XO Pl 2425 68,4 

C40/50, XO Pl 2410 61,2 

C50/60, XF2 Pl, O 2395 66,2 

C40/50, XF2 Pl, O 2378 57,3 

Gamybinių bandymų rezultatai 

C50/60, XO Pl 2415 67,3 

C40/50, XO Pl 2415 63,5 
   Pastaba: Pl – plastiklis, O – orą įtraukiantis priedas, XO, XF2 aplinkos poveikio 

klasės.  
 
Kernuose, išpjautuose iš perdangos ir denginio plokščių, suformuotų betono 

mišinyje nenaudojant plastiklio, matyti betono struktūra, būdinga blogai 
sutankintam betonui ( 1 pav.). Tokių plokščių betone gausu paprasta akimi lengvai 
įžiūrimų 0,5...4 mm skersmens porų. Dauguma jų yra skiedininėje betono dalyje, 
nemažai – susikaupę kontaktinėje zonoje, prie stambaus užpildo dalelių. Be to, 
minėtųjų porų daugiau yra viršutinėje gaminio ir kerno dalyje. Šiam betonui 
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būdingos ir nesutankintos sritys – didelės, 0,5...2 cm skersmens netaisyklingos 
formos poros, kaip taisyklė, išsidėsčiusios tarp kelių susiglaudusių stambaus 
užpildo dalelių. Įdomu, kad 2...3 cm atstumu aplink šias sritis skiedininėje betono 
dalyje porų nėra. Tokių nesutankintų betono sričių apžiūra parodė, kad čia vyko 
keli procesai: 
 

 
 

1 pav.  Iš betono mišinio be plastiklio ekstruderiu suformuoto betono struktūra: 
kairėje – porėto kerno vaizdas, dešinėje – 40 kartų padidinta didelė betono pora. 

 
a)  betono mišinio vibravimo metu į ertmę tarp kelių kontaktuojančių užpildų 

negalėjo patekti skiedinys – standžiai kontaktuojantys užpildai šį skiedinį tarsi 
mechaniškai blokavo; 

b)  tokiose betono mišinio vietose tarp kelių užpildų susiformavo „oro kišenės“ 
– standi kontaktinė stambių užpildų struktūra padėjo susidaryti šioms ertmėms, 
jose susikaupė oras iš aplinkinių porų; 

c)  tikėtina, kad tokiose betono mišinio ertmėse oro slėgis dėl didelių 
aplinkinio sutankinto skiedinio sričių deformacijų buvo padidintas, kas sukliudė į 
jas patekti skiediniui. 

Tokį stambiųjų užpildų kontaktinių grupių ir jose susidariusių ertmių 
vaidmenį patvirtina atidesni jų formos ir paviršiaus stebėjimai mikroskopu. 
Pavyzdžiui, 40 kartų padidintame vienos iš porų vaizde (1 pav., dešinėje) matyti, 
kad į poros ertmę pateko labai nedaug cementinės tešlos, betono mišinio skiedinio 
bei keli juo apvelti smulkūs užpildai.   

Ekstruderiu suformuotų plokščių plastikliu modifikuotame betone plika akimi 
įžiūrimų porų išvengti nepavyko, tačiau išpjautuose kernuose jų yra gerokai 
mažiau (2 pav.) nei kernuose iš nemodifikuoto betono. Čia dominuoja poros, 
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susidariusios skiedininės betono dalies ir stambaus užpildo kontakto zonoje. Be to, 
šios poros yra kiek smulkesnės už plastikliu nemodifikuoto betono poras. 
 

 
 

2 pav. Kairėje – kernas iš su plastikliu suformuotos plokštės, dešinėje – 40 kartų 
padidintas skiedininės tokio betono dalies ir užpildo kontaktinės zonos vaizdas.  

 
Plastikliu modifikuoto betono struktūra yra akivaizdžiai geresnė už tokios 

pačios sudėties betono be plastiklio struktūrą – išlikusios akimi įžiūrimos poros ir 
stambus užpildas plastikliu modifikuotame betone pasiskirsto gerokai tolygiau. 
 

4. Išvados 
 

1. Mūsų manymu, ekstruderių ir kitos panašios technologinės įrangos 
gamintojai bei tiekėjai, rekomenduodami šiose technologinėse linijose „tinkamas“ 
betono mišinio sudėtis bei nurodydami ekstruderių eksploatacinius parametrus, 
dažnai pervertina savosios įrangos galimybes arba nebūdami suinteresuoti 
energetinius resursus bei įrengimus tausojančių darbo režimų diegimu, sąmoningai 
nurodo kritinius jų eksploatavimo parametrus. Nurodytieji parametrai su 
eksploatuojamais įrengimais leidžia realizuoti trumpalaikius ekonominius efektus, 
parodo technologijos pirkėjui įspūdį darančias ribines įrengimų galimybes 
(didžiausią našumą, didelėmis energetinėmis sąnaudomis gautą gerą gaminių 
paviršiaus kokybę ir t.t.), tačiau ateityje lems pernelyg didelį įrengimų dėvėjimąsi, 
dažnus ir ilgai trunkančius remontus, brangių atsarginių dalių, remontui reikalingų 
medžiagų, ir betono mišinio žaliavų pereikvojimą. 

2. Lietuvos gelžbetonio įmonėms siūlytumėme atsisakyti mechaniško 
ekstruzinio plokščių formavimo įrengimų tiekėjų pateiktų sudėčių taikymo. Dėl 
betono mišinio komponentų savybių ir technologinio pobūdžio priežasčių nulemtų 
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skirtumų, šioms sudėtims būtina korekcija (granuliometrinės sudėties 
optimizavimas, atidesnis stambiųjų užpildų atmainų ir jų tarpusavio santykio, 
smulkiųjų mišinio komponentų kiekio parinkimas, cheminių įmaišų vaidmens 
tokiame mišinyje pervertinimas). 

3. Itin standaus, kontaktinė betono mišinio sudėtis ir atitinkama betono 
struktūra nėra optimali ekstruzinio formavimo technologija gaminamoms 
plokštėms, nes net ir nauja, nesusidėvėjusia įranga tokį betono mišinį deramai 
sutankinti sunku – lieka palyginti daug stambių (0,5...4 mm skersmens) porų ir dar 
didesnių matmenų nesutankinto betono sričių. 

4. Nedidelė plastiklio dozė tokiame mišinyje kartu su vibraciniu poveikiu 
efektyviai pagerina skiedininės betono dalies takumą, vibravimo metu palengvina 
oro pasišalinimą. Dėl teigiamo plastiklio poveikio tarp stambaus užpildo dalelelių 
geriau pasiskirsto skiedininė mišinio dalis, ženkliai sumažinamas stambių porų 
kiekis ir beveik panaikinamos nesutankinto betono sritys. 

5. Ekstruderyje apdoroto betono mišinio su plastikliu struktūra yra 
akivaizdžiai geresnė už analogišką sudėtį be plastiklio: joje ne tik gerokai mažiau 
akimi įžiūrimų porų, bet ir likusios poros yra akivaizdžiai mažesnio skersmens. Be 
to, šiame betone tolygiau pasiskirsto stambaus užpildo dalelės bei palyginti 
nedidelis likusių smulkių porų kiekis. 
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„TILT–UP“ METODU PASTATYTŲ STATINIŲ 
APDAILA: PIRMŲJŲ OBJEKTŲ LIETUVOJE 

PATIRTIS 
 

Finishing of the Tilt-up structures: experience of the first 
Lithuanian objects 

 
I. Bičkaitytė, A. Štuopys 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 

Abstract. Evaluation of the facing surface of the reinforced concrete panels in the storage facilities and 
offices, which were erected near Klaipėda (Lithuania) during 2004...2007 years, is main goal of this 
article. The buildings were erected by means of technology, which gained wide recognition in USA and 
Canada and is referred as the „Tilt–up“ method. The main drawbacks of the “Moon-like” patterned and 
flat concrete surface was related to improper concreting surface preparation, insufficient compaction of 
the panels’ concrete and inappropriate choice of the concrete mixture constituents (reactive particles of 
pyrite in the batch and so on.). It is stated, that the protective painting of the panels has only limited 
effect due comparatively rapid and uneven deterioration of the paint film in the seacoast region. 
 

Šiame straipsnyje apibūdinami „Tilt-up“ (sienų atvertimo) metodu pastatytų 
sandėlių ir administracinių pastatų apdailos ir išorinių atitvarų (sienų, cokolio ir 
rampų plokščių) paviršiaus defektai bei aptariamos jų susidarymo priežastys. Jame 
nagrinėjami praktiniai tokių plokščių apdailos technologijų taikymo aspektai, 
įvardijamos per palyginti trumpą šių statinių eksploatavimo laikotarpį išryškėjusios 
projektavimo ir technologinės klaidos, taip pat veiksniai, turintys ar turėsiantys 
įtakos šių konstrukcijų ilgalaikiškumui. 

Pastatai, kurių atitvarų paviršinio apdailos sluoksnio būklė buvo įvertinta, 
stovi Klaipėdos rajone, į pietus nuo miesto, teritorijoje, įvardytoje „Laistų 
komercijos centru“. Aptariami objektai ypatingi ne tik tuo, kad buvo pastatyti 
Lietuvoje beveik nenaudotu statybos ir montavimo metodu, tačiau yra ir modernių 
statybos technologijų perkėlimo pavyzdys: generalinis minėtojo komercijos centro 
rangovas ir valdytojas yra JAV lietuviui V. Pauliui priklausanti bendrovė. VPA (V. 
Paulius & Associates) International, JAV 1967 m. įkurta kaip interjero projektų 
firma, ilgainiui ėmėsi viso statybos montavimo darbų komplekso ir specializavosi 
komercinės – gamybinės bei administracinės paskirties pastatų statyboje „Tilt-up“ 
(atvertimo) metodu. Šiuo metu logistikos centrų statyboje besispecializuojanti 
įmonė dirba ne tik JAV ir Kanadoje, vysto veiklą ir Rytų Europoje. Lietuvoje 
etapais realizuojamas projektas – sandėlių ir administracinių pastatų kompleksas 
prie Klaipėdos – mūsų šalyje yra pirmasis didelis projektas, kurio pagrindinė 
statybos technologija buvo sienų plokščių atvertimo metodas. Šiai technologijai 
būdinga, kad gelžbetoninės pastatų sienos betonuojamos ant iš anksto paruoštos 
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betoninės aikštelės ar ant įspaudus plokščių paviršiuje formuojančio paviršiaus ir 
vėliau, konstrukcijų betonui pasiekus reikiamą stiprį, atverčiamos bei pastatomos į 
projektinę padėtį [1]. 

Šis statybos būdas pristatytas naujausiuose Lietuvoje išleistuose statybos 
technologijos vadovėliuose bei statybos temomis rašančioje profesinėje spaudoje, 
jis prieš tris dešimtis metų buvo išbandytas ir Lietuvos žemdirbių gyvenamųjų 
namų statyboje, tačiau nepaplito [2 – 4].  

Ruošdamiesi šių objektų statybai, VPA kompanijos ir jos padalinių vadovai 
bei specialistai į Lietuvą atgabeno visą technologinę įrangą ir mechanizmus, net kai 
kurias medžiagas, būtinas tokiam statybos būdui diegti (armavimo bei betonavimo 
priemones, medžiagas ir betonavimui skirtus įrengimus, plokščių atvertimo ir 
pakėlimo kranus, specialias traversas, griebtus bei atverstų plokščių laikinojo 
įtvirtinimo įrangą ir t.t.). Dar svarbiau, kad per ilgą pasiruošimo statybai laikotarpį, 
trukusį keliolika mėnesių, projektuoti ir statyti tokiu būdu buvo išmokyti vietiniai 
specialistai: konstruktoriai, darbų vadovai ir darbininkai. Be to, šių projektų 
realizavimas būtų neįmanomas neįsisavinus specializuotų projektavimo programų, 
neperkėlus kai kurių užsienyje pasiteisinusių projektinių sprendimų. Visgi, 
nepaisant pasiruošimo kruopštumo ir perimtų technologijų, pirmieji dideli sienų 
plokščių atvertimo metodu pastatyti pastatai vertintini ir kaip technologinių 
bandymų poligonas.   
 

„Tilt–up“ metodu pastatytų pastatų apibūdinimas 
 

Visi aptariami pastatai buvo vienodos konstrukcinės schemos: laikančiosios 
konstrukcijos – į lizdinius pamatus besiremiančios kolonos (40x40 cm, C30/37, 
atstumas tarp ašių skersine ir išilgine kryptimi 12 m, tvirtinimas standus), į jas 
remiasi lengvojo plokščiojo stogo konstrukcijos – metalinės santvaros, sijos, 
standumą užtikrinantys ryšiai. Ant betoninių armuotų (ø16 mm, kas 10–15 cm, 
AIII ar jai analogiška armatūra) daugiasluoksnių grindų (sutankintas 10 cm storio 
bitumuotos skaldos pagrindas, paruošiamasis 5 – 7 cm storio C20/25 ir 8 cm 
išlyginamasis C25/30 betono sluoksnis) statybos aikštelėje betonuotos 15 ar 20 cm 
storio gelžbetoninės (C25/30, AIII) plokštės (1 pav.), armavimo schema – tokioms 
konstrukcijoms įprastinė [1:10–18, 29; 5]). Plokštės atverstos ir atremtos ant 
juostinio pamato – cokolio jų betonui pasiekus didesnį kaip 60 proc. projektinio 
stiprio.   

Pirmasis iš trijų logistikos centre 2004 – 2008 metais pastatytų pastatų buvo 
vienaaukštis (sienų plokščių aukštis iki 6 m), 3000 standartinių padėklų talpos, 
72,0 x 42,2 m ploto sausųjų produktų sandėlis su šešiomis krovos platformomis (2  
pav.). Jame buvo įrengtos ir buitinės bei nedidelio ploto administracinės patalpos. 
Šio pastato išorinių sienų 4,5...6,0 m pločio plokštėse tebuvo po vieną angą 
(vartams ar langams). Jis ypatingas tuo, kad išoriniam (apdailiniam) sienų betono 
sluoksniui formuoti buvo pasirinktas atverčiamų plokščių betonavimas ant plona 
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polietileno plėvele uždengto nelygaus smėlio sluoksnio paviršiaus. Tokiu būdu 
gauta nelygaus betono paviršiaus faktūra, įvardyta „Mėnulio reljefu“. Amerikos 
žemyne ši apdailos technologija naudojama rečiau [1:30–31; 6, 7], bet yra gerai 
žinoma mūsų statybininkams bei gelžbetonio pramonės technologams – panašiu 
būdu gelžbetonio įmonių poligonuose ir cechuose buvo formuojamos ir 
stambiaplokščių namų atitvarinės konstrukcijos.  

 
1 pav. Atverčiamų plokščių laikinojo tvirtinimo ir montavimo schemos fragmentas 

 

 
2 pav. Vieno iš sandėlių fasadas 

 
Antrasis sandėlis – žymiai didesnio ploto (184 x 106 m2) ir aukščio (apie 12 

m), 40 tūkst. standartinių padėklų talpos šaldytuvas – sandėlis su dviejų aukštų 
biurų ir buitinėmis bei kitomis pagalbinėmis patalpomis. Jis buvo pastatytas iš 
gerokai masyvesnių nei pirmasis sandėlis plokščių (8,74x3,3x0,2 m), daugelis jų – 
su angomis (krovos rampų vartams ir langams ar tik langams). 

Trečiasis pastatas, pastatytas per du etapus, yra 15 tūkst. standartinių padėklų 
sausųjų krovinių sandėlis (pastato matmenys 96 x 168 m, aukštis iki parapeto – 
10,3 m, 21 krovos platforma) su dideliu administracinių patalpų plotu ir garažu – 
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mechaninėmis dirbtuvėmis. Antrasis ir trečiasis pastatai ypatingi tuo, kad dauguma 
jų išorinių sienų plokščių betonuota ant lygios būsimo pastato grindų aikštelės, 
kurios paviršius buvo apdorotas atskiriančiuoju tepalu (angl. „bondbreaker“ [1:32, 
35]). Todėl šių plokščių paviršinio betono sluoksnio faktūra yra beveik lygi, tik kai 
kuriose vietose atsispaudė supjaustytų betoninių grindų deformacinės siūlės, 
kolonų angos bei paviršiaus technologiniai nelygumai – vibracinės liniuotės 
braukimo žymės ir pan. Visuose pastatuose, nepaisant jų aukštingumo skirtumų, 
sumontuotas lengvų metalinių konstrukcijų denginys, visos „Tilt-up“ metodu 
suformuotos plokštės vienasluoksnės – gelžbetoninės, be termoizoliacinio 
sluoksnio. Administracinėse ir kitose apšiltintose patalpose jos iš vidaus apšiltintos 
mineralinės vatos sluoksniu bei padengtos gipskartonio plokštėmis. 

 
„Tilt-up“ plokščių apdailinio paviršiaus būklė 

 
Visi apžiūrėti pastatai 2007 m. vasaros pabaigoje buvo nudažyti šviesios 

spalvos polimeriniais dažais – taip siekta pagyvinti, pašviesinti ir suvienodinti 
plokščių spalvą, „paslėpti“ betono paviršiaus defektus (mechaninius pažeidimus, 
kurių plotas yra iki 100 cm2). Be to, tikėtasi, kad dažų plėvelė taps papildoma 
armatūros apsaugos priemone nuo Pajūrio klimatui būdingo poveikio. 
Nenudažytais liko tik į geležinkelio rampas atgręžti fasadai ar jų dalys. Šis 
sprendimas rodo, kad pastatų užsakovai ir valdytojai nebuvo visiškai patenkinti 
gelžbetoninių sienų paviršiaus būkle. 

Plokštės su reljefiniu paviršiumi. Apžiūrint pirmąjį pastatą, kurio sienų 
apdailos faktūra įvardijama „Mėnulio reljefu“, pastebėta, kad jų paviršiuje 
dominuoja dviejų atmainų poros: vienos jų stambios, iki 1,5 cm skersmens, 
netaisyklingos formos, sietinos su nepakankamai sutankintu betono mišiniu, o 
kitas, taisyklingos formos, mažesnio skersmens (<2 mm), lėmė prie plastiko 
plėvelės susikaupęs oras ir vandens lašeliai. Šių porų sankaupos iki 1,0 – 1,5 m2 
plotuose pastebėtos skirtingose plokščių vietose. Plokščių briaunose, kurios 
formuotos ant standaus, polietileno plėvele neuždengto pagrindo, dominuoja mažos 
poros. Be to, jose labai gerai atsispaudė OSB plokščių faktūros įspaudai. Todėl 
galima teigti, kad betono mišinys geriau ir greičiau susitankino ant standaus 
pagrindo. 

Nesutankintas sritis su stambiomis poromis betono paviršiuje vertintume kaip 
technologinį niekalą, jo nesunku išvengti ilgesniu ir kruopštesniu betono 
tankinimu. Pastebėjome, kad dauguma smulkių porų susikaupė paviršiaus reljefo 
pakilimuose, plėvelės paviršiuje – čia kaupiasi vanduo, orui iš šių vietų pasišalinti 
sunkiau. Technologinėmis klaidomis galima vertinti ir polietileninės plėvelės siūlių 
bei raukšlių įspaudus, nors pastarieji lėmė įdomią betono paviršiaus faktūrą. 
Defektai susidarė ir tose plokščių paviršiaus vietose, kur polietileno plėvelė buvo 
pradurta. Šio pastato gelžbetoninių sienų paviršiuje pastebėjome porą 
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besioksiduojančių ir rūdimis fasadą bjaurojančių pirito užpildų – dažų plėvelė nuo 
atmosferinio poveikio jų neapsaugojo. 

Į Kuršių marių pusę orientuotame (vakariniame) pastato fasade plokščių dažų 
sluoksnis suskeldėjęs ir daugelyje vietų besilupantis, ko nebuvo kitaip orientuotose 
pastato fasaduose. Dažų sluoksnis lupasi ir dėl per lietaus surinkimo latakų 
sudūrimus besisunkiančio vandens, fasadą bjauroja rūdys nuo šių latakų 
kronšteinų. Apie 2...1,5 cm pločio siūlėse tarp plokščių aptikome dviejų rūšių 
hermetikus, ant vieno iš jų dažų plėvelė nesilaiko. Su betonu hermetikas sukibęs 
patikimai ir tik nedaugelio siūlių sandarumas pažeistas.  

Eksploatacinių pažeidimų „Tilt-up“ plokštėse nedaug: daugumos jų cokolinė 
dalis aptaškyta purvu, prie krovos rampų pastebimi mechaniniai pažeidimai, 
tekančio vandens (kondensato, kritulių) palikti pėdsakai. Apžiūra parodė, kad 
probleminės pastato vietos yra kampai, kurių konstrukcija neracionali dėl 
nevykusiai nusklembtų plokščių briaunų. Spėjame, kad plyšiai šiose vietose 
susidarė dėl pamatų deformacijos. 

Plokštės su lygiu paviršiumi. Daugelis defektų ir paviršinio betono sluoksnio 
faktūros ypatybių kituose dvejuose komplekso statiniuose panašūs, nes atverstosios 
jų plokštės buvo suformuotos vienodomis sąlygomis – ant betoninės būsimų grindų 
aikštelės. Šių plokščių fasadiniame paviršiuje porų labai nedaug, žymiai daugiau jų 
susikaupė briaunose, tačiau čia jos į akis nekrenta, kitaip nei atsitiktinės nuoskilos. 
Kitas bruožas, būdingas šių konstrukcijų betono paviršiui, – labai aiškiai atsispaudę 
grindų formavimo nelygumai (vibracinės liniuotės suformuoti pėdsakai, 
išsikišusios plastikinių armatūros laikiklių kojelės, išsiskiria laikinai silpnu 
skiediniu užtaisytų rombo formos kolonų kiaurymių, grindų deformacinių siūlių 
atspaudai. Be to, kai kuriose vietose, nedideliame plote prie plokščių liko prilipęs / 
buvo nudrėkstas paviršinis cementinio skiedinio sluoksnelis. Matyt, šiose vietose 
betoninių grindų paviršius prieš atverčiamų plokščių betonavimą nebuvo tinkamai 
apdorotas. Keliose plokštėse tokius atspaudus ir defektus bandyta užtrinti, 
užglaistyti, bet šios pastangos nepasiteisino –  jie akivaizdūs net ir po dažų plėvelės 
sluoksniu.  

Lygiame plokščių paviršiuje, palyginti su reljefiniu paviršiumi, pastebimesni 
skersiniai įtrūkimai (tokių plokščių su plyšeliu per vidurį pastebėjome kelias). 
Nurodoma, kad šie įtrūkimai susidaro plokščių atvertimo ar kėlimo metu [1:43]. 
Dažų plėvelė, užtepta ant lygaus betoninio pagrindo, neužmaskuoja paviršiaus 
defektų bei jų taisymo pėdsakų, dažai su lygiu plokščių paviršiumi sukibo ne itin 
stipriai: kai kuriuose plotuose jie lupasi. Kita vertus, žiūrint į fasadus kampu, dažų 
sluoksnis nepaslepia ir tariamai lygaus betono faktūros skirtumų, įkypi saulės 
spinduliai juos tik paryškina. Pavyzdžiui, daugumos nudažytų plokščių cokolinės 
dalies faktūra skyrėsi nuo likusios plokščių dalies, (spėjame, kad ta jų dalis buvo 
suformuota ant juostinio pamato paviršiaus). Palangių apskardinimo kraštuose ant 
fasado kaupiasi nutekėjęs purvas, sienų sritys prie rampų aptaškytos purvu – 
šviesūs dažai paryškina taršos požymius.  
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Visgi, teigiamo dažų plėvelės vaidmens neigti taip pat negalima: jis paaiškėjo 
apžiūrėjus nedažytas plokštes. Dažai maskuoja plokščių betono nedidelį paviršiaus 
faktūros ir atspalvio skirtumą (susidarymo priežastis – klojinio paviršiaus būklės 
nevienodumo, kitų veiksnių nulemti lokalūs mišinio V/C santykio bei sutankinimo 
skirtumai [7]), jais uždažomos įsismelkusio ir dar nesuirusio tepalo dėmės, dažų 
plėvele padengiamos smulkios poros, dėl plastinių betono deformacijų susidariusių 
smulkių plyšelių tinklelis, ne tokios pastebimos armatūros laikiklių kojelės ir t.t. 
Tikėtina, kad dažų plėvelės sluoksnis truputį lėtina ir į plokščių paviršių patekusių 
pirito dalelių oksidaciją (nenudažytame plokščių paviršiuje jų yra daugiau).  

Vidinio atverčiamų plokščių paviršiaus struktūra grubi, suformuota braukiant 
vibracine liniuote, tačiau atrodo originaliai, vaizdą gadina neužtaisytos plokščių 
pakėlimo kilpos ir spyrių tvirtinimo varžtai, taip pat hermetiku neužtaisytos siūlės. 

Rampos plokštės šalia geležinkelio taip pat buvo suformuotos ir sumontuotos 
atvertimo būdu. Jų defektai yra panašūs kaip ir sienų plokščių, tik čia pastebėta 
daugiau mechaninių pažaidų, tepalu suteptas ir gelsvu moliu aptaškytas paviršius.   

Lygaus dažyto betono paviršiaus defektus sietume su bloga formavimo 
pagrindo kokybe ir sutankintam betonui būdinga nepakankama dažų plėvelės 
adhezija [8]. Nenudažytų plokščių betono paviršiniam sluoksniui būdingi beveik 
visi klojiniuose betonuotų konstrukcijų paviršiaus defektai [9], išskyrus susijusius 
su smulkiųjų dalelių trūkumu mišinyje ir klojinių nesandarumo.     

 
Išvados ir pasiūlymai 

 
Pirmųjų „Tilt-up“ metodu pastatytų pastatų apžiūra parodė, kad: 
1. Atverčiamų plokščių paviršiuje dominuoja technologinio pobūdžio veiksnių 

nulemti defektai (netinkamas pagrindo paruošimas, blogas mišinio sutankinimas ir 
jo komponentų parinkimo klaidos). Fasado elementų išdėstymo (projektavimo 
klaidų) nulemtų mažiau, akivaizdžių konstrukcinių defektų taip pat nedaug.   

2. Estetiškai patraukliam atverčiamų konstrukcijų paviršiaus formavimui tinka 
nesudėtingi, nebrangūs, santykinai nedaug darbo sąnaudų bei Lietuvos 
statybininkams neblogai žinomi būdai: reljefinės paviršiaus faktūros gavimas 
betonavimu ant nelygaus pagrindo, architektoninių ar smulkesnių įspaudų 
technologijų taikymas. Tačiau būtina tinkamai parinkti betono mišinio 
granuliometrinę sudėtį –  betono mišinyje turi būti pakankamai smulkiųjų dalelių, 
jį būtina tinkamai sutankinti.  

3. Atverčiamų plokščių briaunose ir paviršiuje susikaupusių porų kiekiui 
mažinti siūlytume naudoti ir konstrukcines priemones – briaunose formuojant 
griovelį, specialias nuožulas (oro gaudykles).  

4. Betono dažų danga greitai ir efektyviai pakeičia (atnaujina) pastato 
išvaizdą, tinkamai paruošus pagrindą, ji galėtų būti vienu iš architektūrinės raiškos 
metodų koloristinėmis priemonėmis. Tačiau ši danga negali atlikti apsauginės 
dangos ar apsauginio betono sluoksnio funkcijų, nes nuo nepageidaujamo klimato 
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poveikio ir jo pasekmių (armatūros korozijos, užpildų ir šarmų reakcijos, pirito 
intarpų oksidacijos ir t.t.) gelžbetonines plokštes ji apsaugo tik ribotą laikotarpį. Be 
to, Pajūrio regione dažų sluoksnio pažeidimų pobūdis ir intensyvumas itin 
priklauso nuo pastato fasadų orientacijos pasaulio šalių ir jūros atžvilgiu. Pažeista 
dažų plėvelė atverčiamų plokščių paviršiuje pastato fasadų ar jų fragmentų 
vizualius skirtumus tik paryškina, o dėl didelių plotų ir aukščių, technologiniu 
požiūriu tokį nudažytą fasadą valyti bei perdažyti yra sudėtinga ir neracionalu. 
Todėl atverčiamų plokščių paviršiaus dažymo optimaliu apsaugos ir dekoravimo 
būdu nelaikome. 

5. Įvairesnę atverčiamų plokščių išvaizdą siūlytume kurti pirmiausiai 
nesunkiai realizuojamomis ir nesudėtingomis technologinėmis priemonėmis – 
betono paviršiaus įspaudais, mišinio tankinimu ant reljefinio paviršiaus. Būtina 
parinkti kokybiškus betono mišinio užpildus: vengiant pirito dalelių irimo, 
šarminės užpildų korozijos apraiškų – naudoti granitinį betoną. Mūsų šalies 
sąlygomis, ypač Lietuvos pajūryje, rekomenduotume periodišką betono paviršiaus 
apdorojimą hidrofobiniais tirpalais ir padengimą skaidriosiomis dangomis. 

6. Plečiantis „Tilt–up“ (plokščių atvertimo) technologijos taikymui 
architektūros kokybei „jautriose“ teritorijose, kraštovaizdį formuojančiuose ar 
visuomeniniuose objektuose, naudotinos sudėtingesnės betono paviršiaus apdailos 
technologijos – skulptūriniai atspaudai, mozaika, jungimas su kitomis apdailos 
medžiagomis (apdailine keramika, natūraliu akmeniu) ar imitacinė technika, 
formavimas su lanksčiomis matricomis, specialiu audiniu, paviršinis 
pigmentavimas [10–13]. Tokiu atveju reikalavimai betono mišinio komponentams, 
jo sudėčiai, technologinėms savybėms bei plokščių paviršiaus kokybei išaugs.  
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DRĖGMĖS POKYČIAI EKSPLOATUOJAMO 
BETONO PAVIRŠIUJE 

 
Changes of Humidity on the Surface of Exploitable Concrete 

 
J. Kaupienė, A.A. Navickas 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva  
 
 

Abstract. Destruction of materials and constructions step-by-step depends on moisture action and 
temperature variation. Influence of environment humidity is very difficulty to estimate. Moisture gauge 
that measured dielectric permittivity was used to determine damp in concrete. Density and mass 
moisture of the same composition concrete were determined. These characteristics became uniform at 
the same conditions and constant temperature (t=+23oC) during two months exploitation. Quantity of 
moisture of concrete floors in buildings at room conditions during one month exploitation decreased 
twice time slowly than in laboratory samples. 
 
 

Įvadas 
 

Pastatų statybos ir eksploatacijos patirtis, natūriniai ir laboratoriniai 
konstrukcijų tyrimai parodo, kad medžiagų ir konstrukcijų laipsniškas irimas 
priklauso nuo drėgmės poveikio ir temperatūros svyravimų. Sunkiausiai 
įvertinamas ir labiausiai susijęs su atskirų pastato dalių patvarumu yra drėgminis 
aplinkos poveikis. Pastato grindis veikia statybinė, gruntinė, higroskopinė, 
kondensacinė ir eksploatacinė drėgmė [1]. Statybinė drėgmė, pakliūnanti į 
betonines grindis kartu su mišiniu, daugiausiai sunaudojama betono hidratacijos 
procesams. Nekokybiškai atlikta pastato grindų izoliacija gali įtakoti žymesnį 
drėgmės patekimą iš grunto. Higroskopinė drėgmė susijusi su medžiagos savybe 
sugerti drėgmę iš patalpos oro. Esant nestabiliam temperatūros režimui, gamybos 
patalpose gali kondensuotis drėgmė ant grindų paviršiaus arba jų vidiniuose 
sluoksniuose. Eksploatacinė drėgmė susidariusi įvairių gamybinių procesų metu 
susikaupia ir pastato grindyse. Drėgmė medžiagoje išsilaiko dėl molekulinių 
traukos jėgų tarp vandens ir medžiagos porų paviršiaus molekulių bei vandens 
paviršinių įtempių jėgų. 
 

Tyrimų metodika 
 

Drėgmei betone nustatyti buvo naudojamas drėgmės matuoklis, kurio 
veikimas pagrįstas dielektrinės skvarbos matavimu. Vanduo yra sudarytas iš 
polinių molekulių, kurioms būdinga kampinė (105°) struktūra. Dėl to vandens  
molekulė turi pastovų magnetinį momentą. Šio dipolio poliarizacijos trukmė - apie 
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10-10 s [2]. Veikiamas aukštų dažnių lauko, dipolis rezonuoja ir sugeria energiją. 
Dielektrinės skvarbos priklausomumas nuo medžiagos drėgmės yra tiesioginis. 
Matavimo metu buvo nustatoma betono tūrinė drėgmė. Masės drėgmė 
perskaičiuojama įvertinant betono tankį. 
 Bandymui naudoto T-M-170 matuoklio techninės charakteristikos: 

• matavimo ribos 0-80%; 
• tikslumas 0,1%; 
• darbo aplinkos temperatūra 0° iki +50° C; 

 Siekiant nustatyti drėgmės pokyčius betone buvo pagaminti C20/25 stiprumo 
klasės betono kubeliai. Jų gamybai naudotos šios medžiagos:  

• cementas (CEM II/AL 42,5 MPa, dalelių tankis ρc =3100 kg/m3 ); 
• smėlis (dalelių tankis ρsm = 2650 kg/m3, piltinis tankis ρsm =1700 

kg/m3); 
• dolomitinė skalda (dalelių tankis ρst =2600 kg/m3, piltinis tankis ρstp 

=1400 kg/m3, tuštymėtumas Tst =39 %); 
• vanduo. 

 Laboratorijoje tirto betono mišinio sudėtis pateikta 1 lentelėje. 
 
1 lentelė.  Betono mišinio sudėtis 

Medžiagos Matavimo 
vienetai 

Kiekis 1m3 betono 
mišinio 

Cemento kiekis  kg 303,5 
Vandens kiekis  l 171 

Stambaus užpildo kiekis kg 862 
Smėlio kiekis kg 1059 

Vandens ir cemento santykis - 0,563 
 

Tyrimų rezultatai 
 

Vidutinis betono stipris gniuždant pagal LST EN 12390-3:2003 [3] po 28 parų 
kietėjimo (20±2) oC temperatūros vandenyje sudarė 25,3 MPa. Pagaminti kiti 
betono bandiniai buvo palikti orasausėse kambario sąlygose, esant oro temperatūrai 
t=+23°C. Kita dalis betono kubelių buvo įmerkta į vandenį tol, kol pastarieji 
įsigėrė vandens ir įgijo pastovią masę. Vėliau, išėmus iš vandens, jie taip pat buvo 
laikyti pastovioje temperatūroje (t=+23°C). Tyrimuose buvo vertintas visas 
sukauptas drėgmės kiekis betone. Drėgmė betono paviršiaus sluoksnyje buvo 
matuota kas 7 paras. Iš grafiko 1 pav. matyti, kad betono tankis, įmerkus jo 
kubelius vandenyje, didėjo, o išėmus juos iš vandens, pirmomis dienomis tankis 
mažėjo sparčiau (sumažėjo 115 kg/m3 per pirmąsias 28 paras) nei vėlesniu 
laikotarpiu (sumažėjo 21 kg/m3 per sekančias 25 paras). Betono kubelių, kurie po 
išformavimo buvo palikti kambario temperatūroje, tankis mažėjo ne taip sparčiai ir 
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tolygiau (sumažėjo 21 kg/m3 per pirmąsias 28 paras ir 10 kg/m3 per sekančias 25 
paras).  
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1 pav. Betono tankio pokytis orasausėmis kambario sąlygomis 

 
Betono kubelių masės drėgnio pokytis pavaizduotas 2 pav. Išimtų iš vandens 

betono kubelių masės drėgnis pirmomis paromis mažėjo greitai (beveik 12 % per 
pirmąsias 28 paras), palyginus su drėgmės pokyčiu vėliau (sumažėjo 1,73 % per 
sekančias 25 paras). Betono kubelių, kurie buvo laikomi po išformavimo 
orasausėmis sąlygomis, esant oro temperatūrai t=+23°C, masės drėgmė mažėjo ne 
taip sparčiai (sumažėjo 6,5 % per pirmąsias 28 paras ir 0,9 % per sekančias 25 
paras), t. y. mažėjo dvigubai lėčiau). 

Norint patikrinti drėgmės pokyčius betone eksploatacinėmis sąlygomis, 
tyrimui buvo pasirinkti uždaros patalpos dviejuose objektuose. Vienas - naujai 
pastatytame pastate, kuriame nebuvo grindų defektų (I objektas). Pirmą kartą 
drėgmė jame matuota praėjus 2 savaitėms po grindų betonavimo. Kitas – objektas, 
kuriame pasireiškė  
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2 pav. Masės drėgnio betone pokytis orasausėmis kambario sąlygomis 

 
betoninių grindų dangos pažeidimai (II objektas). Jame drėgmė pirmą kartą buvo 
matuota praėjus 6 mėnesiams po grindų betonavimo. I objekto visas grindų plotas 
buvo apšiltintas PAROC akmens vata. II objekto grindys tik visu perimetru 1 m 
atstumu pagal išorinę sieną apšiltintos putų polistirenu, kurio storis 0,1 m. Grindų 
konstrukcijos detalės objektuose pateiktos 2 lentelėje.  
 
2 lentelė.   Grindų, tirtuose objektuose, konstrukciniai sluoksniai ir aplinkos sąlygos 
 

Šlifuotas armuotas betonas C20/25 klasės 50 mm storio 
Klijuotinė hidroizoliacija 
PAROC GRS 20 termoizoliacija 100 mm 
Skalda 80mm storio 

Grindys ant grunto. 
I objektas. 
Oro temperatūra 
tyrimo metu svyravo 
+15...22 oC ribose. Sutankintas gruntas 

Šlifuotas armuotas betonas C20/25  klasės 120 mm storio 
Klijuotinė hidroizoliacija 
C20/25 klasės betono išlyginamasis sluoksnis 40mm storio 
Žvyras100 mm storio 

Grindys ant grunto. 
II objektas. 
Oro temperatūra 
tyrimo metu svyravo 
+22...23 oC ribose. Sutankintas gruntas 
 

Pramonės objekte (I) drėgmė matuota kas 2 savaitės. Drėgmės matavimai 
buvo atliekami prie išorinių sienų ir per pastato vidurį, ties kolonomis. Matavimų 
rezultatų masės drėgnio pokyčiai pavaizduoti 3 ir 4 pav.  
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3 pav. Masės drėgnio pokytis pramonės objekto (I) betono grindų taškuose prie išorės sienų 
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4 pav. Masės drėgnio pokytis pramonės objekto (I) betono grindų taškuose prie vidinių 

kolonų 
Masės drėgnis betone tiek ties išorinėmis sienomis, tiek per vidurį ties 

kolonomis, mažėjo visą stebėjimo laikotarpį. Paskutinai matavimai buvo atlikti 
rudenį, kai aplinkos oro santykinė drėgmė yra didesnė nei vasara. Tai turėjo įtakos 
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betono drėgmei ties pastato išorinėmis sienomis. Tikėtina, jog tam turėjo įtakos 
grindų konstrukciniai sluoksniai (I) objekte, sudarę sąlygas betone didėti masės 
drėgniui dėl sezoninio drėgmės poveikio. 

Atlikus matavimus (II) objekte, kuriame pasireiškė defektai (5 pav.), mažesnė 
drėgmė buvo užfiksuota tose vietose kur grindys yra apšiltintos, t.y. ties įvažiavimu 
į pastatą ir ties išorinėmis sienomis. Atlikus čia matavimus kelis kartus pastebėta, 
kad drėgmės kiekis betone ties vidinėmis kolonomis, kur nebuvo putų polistireno 
sluoksnio, kai kuriuose taškuose net didėjo (tikėtinas gruntinės drėgmės poveikis). 
 

 
5 pav. Defektai pramonės objekto (II) betono grindyse 

 
 Betono kubelių masės drėgnis (2 pav.) per pirmąjį mėnesį orasausėmis 
sąlygomis laboratorijoje sumažėjo nuo 12,6 % iki 6,1 %. Realiuose statybos 
objektuose net ir vasaros sezono metu per 28 paras masės drėgnis betone (3 ir 4 
pav.) nuo 12,33...13,15% sumažėjo tik iki 10,08...10,21%, t. y. drėgmės kiekis 
mažėjo dvigubai lėčiau negu orasausėmis sąlygomis laboratorijoje. 

 
Išvados 

 
1. Pilnai įsigėrusio vandens ar orasausio tos pačios sudėties betono tankis ir masės 
drėgnis, laikant bandinius tose pačiose sąlygose ir pastovioje temperatūroje 
(t=+23°C), po dviejų mėnesių eksploatacijos suvienodėja. 
2. Betoninėse grindyse statybos objektuose per mėnesį drėgmės kiekis orasausėmis 
sąlygomis mažėja dvigubai lėčiau negu laboratoriniuose bandiniuose. 
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STATYBOS ĮMONĖS PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ 
KONKURENCINGUMO ĮVERTINIMAS  

 
Evaluation of Competitiveness of Construction Company's 

Overhead Costs 
 

A. Šiškina, A. Juodis, R. Apanavičienė  
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. Construction company‘s competitiveness enhancement is one of the most important 
strategical tasks in construction business. In the article is presented new relevant methology for 
evaluation of construction company overhead costs‘ competitiveness. Proposed methology allows head 
of construction enterprise to position the company in the market of homogeneous companies group, to 
evaluate the efficiency of company‘s activity and to define competitive advantages and dissadvantages 
of construction price and costs in regard to bidding. 
 
 

1. Įvadas 
 
 
Iššūkis nugalėti konkurencinėje kovoje tapo esmine šiuolaikinio verslo dalimi, 

o įmonės mokėjimas dirbti konkurencinėje aplinkoje - viena iš svarbiausių 
efektyvaus valdymo savybių. Statybos įmonės konkurencingumo klausimai iškyla 
nuolat, rengiant statybos darbų pasiūlymus ir dalyvaujant viešųjų pirkimų 
konkursuose (Cilensek, 1991). Statybinės organizacijos veiklos pozicionavimas 
rinkoje tiesiogiai priklauso nuo trijų esminių konkurencingumo požymių – statybos 
įmonės dydžio, veiklos srities ir regioninės padėties. Intensyvios konkurencijos 
statybos rinkoje sąlygomis statybos rangovai konkurencingumą gali padidinti tik 
kontroliuojant gamybos bei verslo išlaidas (Gould, 2005).  

Statybos kainos konkurencinius pranašumus rangovai gali įgyti dviem būdais 
– taikant tiesioginių ir netiesioginių išlaidų modeliavimą. Didžiausią netiesioginių 
statybos išlaidų dalį sudaro pridėtinės išlaidos. Statybos rinka nėra stabili, todėl 
statybos rangovams yra labai sunku nustatyti optimalų įmonės pridėtinių išlaidų 
dydį, kuris leistų laimėti viešųjų pirkimų konkursuose ir valdyti didelius statybos 
projektus, nepatiriant finansinių nuostolių (Assaf, 2001). Netinkamas pridėtinių 
išlaidų įvertinimas ir kontrolė gali sąlygoti pernelyg didelį arba mažą pridėtinių 
išlaidų dydį, kuris atitinkamai neigiamai įtakoja statybos rangovų 
konkurencingumą arba gali priversti statybos įmones pasitraukti iš verslo. 
Korektiškas pridėtinių išlaidų įvertinimas yra aktuali problema statybos 
rangovams, todėl šiame straipsnyje nagrinėjami statybos įmonės pridėtinių išlaidų 
konkurencingumo klausimai. 
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1. Statybos įmonių pridėtinių išlaidų konkurencingų ribų rinkoje analizė 

4. Statybos įmonės pridėtinių išlaidų optimizavimo strategijų parinkimas 

 Ar statybos įmonės  
pridėtinės išlaidos konkurencingos? 

NE 

2. Statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumo įvertinimas 

3. Statybos įmonės valdymo sistemos ir infrastruktūros veiksnių  analizė 

TAIP 

Pabaiga 

 
2. Statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumo įvertinimo 

metodika 
 
Statybos pridėtinės išlaidos yra svarbus statybos ekonomikos srities 

mokslininkų ir analitikų tyrimų objektas. Statybos įmonės pridėtinės išlaidos 
tiesiogiai atspindi jos valdymo struktūrą, veiklos organizavimą bei turimo turto 
panaudojimą (Dagostino, 2003). Pridėtinių išlaidų struktūra yra pakankamai 
detaliai apibrėžta, todėl galima parinkti adekvačius kriterijus ir rodiklius, 
leidžiančius nagrinėti statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumą rinkoje 
ir įvertinti įmonės valdymo sistemos efektyvumą. 

Statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencinių pranašumų analizė apima 
šiuos procesus: egzistuojančių statybos rinkoje įmonių pridėtinių išlaidų 
konkurencingų ribų nustatymą ir analizę, nagrinėjamos statybos įmonės pridėtinių 
išlaidų konkurencingumo įvertinimą šioje rinkoje, jos valdymo sistemos bei 
infrastruktūros veiksnių analizę, pridėtinių išlaidų dydžio optimizavimo strategijų 
parinkimą. (žr. 1 pav.). Pirma ir svarbiausia užduotis, formuojant konkurencingą 
statybos įmonės pridėtinių išlaidų dydį, yra statybos rangovo konkurentų išlaidų 
analizė ir jų pridėtinių išlaidų ribų rinkoje nustatymas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Konkurencingų statybos įmonės pridėtinių išlaidų įvertinimo schema 
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Statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumas rinkoje gali būti 
nustatytas atlikus rinkos tyrimus. Šiam tikslui buvo paruošta statybos įmonių 
apklausos anketa ir atlikta statybos rangovų apklausa. Buvo surinkti trejų metų 
duomenys iš 30-ties statybos įmonių, kurios vykdo bendruosius statybos darbus 
Lietuvos vidurio regiono rinkoje. Šių įmonių dydis, struktūra ir vykdomų darbų 
apimtys yra analogiškos, todėl galima tvirtinti, kad nagrinėjamų įmonių aibė yra 
homogeniška. 

Nagrinėjama statybos įmonių aibė priklauso vidutinio dydžio įmonių grupei. 
Apklaustose įmonėse dirba nuo 20 iki 250 žmonių, vykdomų darbų apimtis per 
metus yra nuo 0,9 iki 21,8 mln.Lt. Tiriamų statybos įmonių valdymo aparato dydis 
yra nuo 3 iki 24 darbuotojų, pastatų ūkio dydis yra nuo 168 iki 2000 m2, o 
pridėtinių išlaidų dydis per metus yra nuo 1,0 iki 1,36 mln. Lt. 

Įmonės pridėtinės išlaidos buvo suskirstytos į tris pagrindines grupes 
• administracijos personalo išlaidos, kurių dydis priklauso nuo administracijos 

darbuotojų skaičiaus; 
• pastatų ir patalpų išlaikymo išlaidos, kurių dydis priklauso nuo pastatų ūkio 

dydžio; 
• kitos pridėtinės išlaidos, kurių dydis priklauso nuo daugelio veiksnių. 

Pridėtinių išlaidų dydis tiesiogiai priklauso nuo pačios įmonės dydžio, todėl 
statistinėje analizėje buvo naudojami santykiniai pridėtinių išlaidų rodikliai, t.y. 
išlaidos, tenkančios darbų apimties vienetui. Tyrimų metu, taikant matematinės 
statistikos metodus buvo atlikta statybos rangovų apklausos rezultatų analizė ir 
nustatytos statybos įmonių pridėtinių išlaidų santykinio rodiklio pagrindinės 
skaitinės charakteristikos bei tikimybinis pasiskirstymo dėsnis, pagal kurį yra 
apibrėžiamas įmonių pridėtinių išlaidų pasiskirstymas nagrinėjamos rinkos 
sąlygomis. Patikrinus suderinamumo hipotezę buvo nustatyta, kad statybos įmonių 
pridėtinių išlaidų santykinis rodiklis pasiskirsto pagal normalųjį dėsnį. Tai leido 
analizės metu panaudoti normaliojo skirstinio dėsningumus. Tokiu būdu tapo 
įmanomas ir konkrečios statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumo 
įvertinimas. 

Analizuojant statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumą pirmu etapu 
yra nustatoma jų santykinio rodiklio reikšmė, kuri yra palyginama su kitų įmonių, 
veikiančių toje pačioje rinkoje, rodikliais ir suformuluojamos išvados apie įmonės 
konkurencingumą. Kai įmonės rodiklio vertė patenka į intervalą tarp rinkos 
mažiausios ir vidutinės pridėtinių išlaidų santykinių rodiklių reikšmių (žr. 2 pav.), 
tai rodo, kad įmonės pridėtinės išlaidos yra konkurencingos, įmonė efektyviai 
funkcionuoja, turi racionalią verslo ir pastatų ūkio struktūras bei gerą valdymo 
sistemą. Kai nagrinėjamos įmonės rodiklis patenka į intervalą tarp rinkos vidutinės 
ir didžiausios pridėtinių išlaidų santykinių rodiklių reikšmių, tai gali reikšti, kad 
statybos įmonė turi neefektyvią verslo infrastruktūrą arba netinkamą valdymo 
sistemą. Šiuo atveju yra būtina pertvarkyti tokios įmonės valdymo sistemą ir/arba 

294



  

infrastruktūrą, parenkant tam tikras restruktūrizavimo, reorganizavimo arba kitas 
įmonių vystymo strategijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Statybos įmonių pridėtinių išlaidų santykinio rodiklio konkurencingumo įvertinimas 

 
Statybos rangovų apklausos metu gauti duomenys taip pat leidžia atlikti 

pridėtinių išlaidų struktūrinių elementų statistinę analizę, tai yra nustatyti 
administracijos išlaidų bei pastatų ūkio išlaidų konkurencingumo ribas 
nagrinėjamos rinkos sąlygomis. Statybos rangovų apklausos rezultatai parodė, kad 
trečiosios pridėtinių išlaidų dalies dydis yra nedidelis palyginus su administracijos 
bei pastatų išlaikymo išlaidomis, o jų reikšmingumas, nustatant pridėtinių išlaidų 
dydį, gali būti įvertintas regresinės lygties laisvuoju nariu. 

Atlikus statybos įmonės pridėtinių išlaidų konkurencingumo įvertinimą 
rinkoje iškyla klausimai, susiję su konkurencingumo padidinimo priemonių 
taikymu. Priklausomai nuo to, kuri pridėtinių išlaidų grupė reikalauja 
minimizavimo, nustatoma įmonės konkurencingumo didinimui palanki valdymo 
sistemos parametro reikšmė ir pasirenkamos atitinkamos įmonių vystymo 
strategijos. Administracijos darbuotojų skaičius įtakoja įmonės verslo struktūros ir 
apskritai valdymo sistemos formavimą, o nekilnojamojo turto dydis – įmonės 
pastatų struktūrą ir jų panaudojimą. Pridėtinių išlaidų ir įmonės valdymo sistemos 
parametrų priklausomybės lygtys nustatomos taikant statybos rangovų apklausos 
rezultatų koreliacinę-regresinę analizę. 

Nagrinėjamos priklausomybės tarp statybos įmonės pridėtinių išlaidų 
santykinio rodiklio Pr‘ ir įmonės valdymo parametrų: administracijos darbuotojų 
skaičiaus Sk‘ ir turimų pastatų ploto Pl‘ arba tūrio T‘ santykinių dydžių. 
Statistiškai buvo įrodyta, kad tarp įmonės pridėtinių išlaidų ir administracijos 
darbuotojų skaičiaus santykinių rodiklių yra stiprus tiesinis ryšys (r=0,599). Taip 
pat tarp įmonės pridėtinių išlaidų ir pastatų ploto bei tūrio santykinių rodiklių taip 
pat yra stiprūs tiesiniai ryšiai (koreliacijos koeficientai r=0,701 ir r=0,673). Įmonės 
pastatų ploto ir tūrio santykiniai rodikliai koreliuoja tarpusavyje (r=0,950), todėl 

Pridėtinių išlaidų santykinio rodyklio pasiskirstymo dėsnis
Pr = 87*18641*normal(x; 94558; 30031)
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remiantis Pirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientais tolimesniems tyrimams 
buvo išrinkta tik viena įmonės pastatų ūkio didumo charakteristika – pastatų ploto 
santykinis rodiklis. 

Atlikus daugiafaktorę koreliacinę-regresinę analizę buvo gauta regresijos 
lygtis:  

 Pr’ = 39345 + 14221 * Sk’ + 167 * Pl’ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav. Pridėtinių išlaidų santykinio rodiklio daugiafaktorės tiesinės regresijos modelis 
 
Remiantis regresinio modelio adekvatumo tyrimais daroma išvada, kad 

daugiafaktorės tiesinės regresijos modelis gerai apibūdina ryšį tarp įmonės 
pridėtinių išlaidų, administracijos darbuotojų skaičiaus ir turimų pastatų ploto 
santykinių rodiklių. Šis modelis gali būti taikomas praktikoje, prognozuojant 
pridėtinių išlaidų dydį priklausomai nuo skirtingų statybos įmonės valdymo 
sistemos efektyvumo rodiklių reikšmių. 

Statybos įmonės pridėtinių išlaidų optimizavimo strategijos taikomos siekiant 
sumažinti nepagrįstai dideles įmonės valdymo sistemos išlaidas ir taip padidinti 
konkurencingumą. Bendruoju atveju tokios pridėtinių išlaidų optimizavimo 
galimybės yra: įmonės pastatų ūkio pertvarkymas, jos administravimo aparato 
restruktūrizavimas arba net įmonės valdymo sistemos pakeitimas (Dale, 1989). 
Visos optimizavimo priemonės yra numatomos individualiai kiekvienai įmonei, 
atsižvelgiant į konkrečias veiklos sąlygas ir kitus svarbius veiksnius. Siekiant 
padidinti įmonės veiklos efektyvumą ir konkurencingumą statybos rinkoje, įvairios 
statybos įmonių pridėtinių išlaidų optimizavimo strategijos gali būti taikomos 
atskirai arba kompleksiškai. 
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3. Išvados 
 

Straipsnyje pasiūlyta aktuali ir nauja statybos įmonės pridėtinių išlaidų 
konkurencingumo įvertinimo metodika. Konkurencinė situacija centrinio Lietuvos 
regiono statybos darbų ir paslaugų sektoriuje analizuota remiantis vidutinio dydžio 
statybos įmonių, vykdančių bendruosius statybos darbus, rinkos tyrimais apie 
atliekamų darbų apimtis, įmonių verslo infrastruktūrą bei jų pridėtines išlaidas. 

Statybos įmonės išlaidų konkurenciniai pranašumai ir trūkumai įvertinti pagal 
pridėtinių išlaidų reikšmių tankio funkciją, gautą statistiškai apdorojant statybos 
įmonių apklausos duomenis. 

Statybos įmonės konkurencingumo didinimo priemonių pasirinkimą lemia 
pridėtinių išlaidų dydžio priklausomybė nuo įmonės verslo infrastruktūros ir 
valdymo sistemos veiksnių. Todėl išvestos regresinės išraiškos gali būti taikomos 
parenkant tinkamą statybos įmonės veiklos pridėtinių išlaidų struktūrą bei 
formuojant pridėtinių išlaidų optimizavimo strategijas: keičiant bei tobulinant 
įmonės valdymo sistemą, pastatų ūkio bei verslo struktūrą. 
 
Literatūra. 
 
1. Cilensek R. Understanding constructor overhead. Cost Engineering (AACE) 1991; 

33(12) 
2. Dale D., Controlling overheads without killing the business. Australian Accountant 

1989; February 
3. Gould, Frederick E., Managing the construction process: estimating, scheduling, and 

project control, third edition, Pearson Education Inc., 2005, ISBN: 0-13-113406-X 
4. Dagostino, Frank R., Estimating in Building Construction, 6th edition, Pearson 

education, Inc., 2003, ISBN: 0-13-060405-4 
5. Sadi A. Assaf, Abdulaziz A. Bubshait, Sulaiman Atiyah, Mohammed Al-Shahri, The 

management of construction company overhead costs, International Journal of Project 
Management 19 (2001) 

6. Nancy L. Holland, Dana Hobson Jr., Indirect Cost Categorization and Allocation by 
Construction Contractors, Journal of Architectural Engineering, vol.5, No 2, June 1999 

7. Siu Y.Chan, Dominica Suk-Yee Lee, An empirical investigation of symptoms of 
obsolete costing systems and overhead cost structure, Managerial Auditing Journal, 
18/2 (2003) 

8. Yong-Woo Kim, Glenn Ballard, Case Study – Overhead Costs Analysis, Proceedings 
IGLC – 10, August 2002, Gramado, Brazil 

9. Brook, Martin, Estimating and Tendering for Construction Work, third edition, Elsevier 
Ltd., 2004, ISBN: 0-7506-5864-9 

10. Juodis A. Statyba Europoje: rinka, valdymas, plėtra. Monografija. – Kaunas: 
Technologija, 2001 

297



  

RECENT TRENDS ON RESOURCE ALLOCATION 
METHODS 

 
Ch. Kiriklidis1, * K. Kirytopoulos1 

 
1 University of the Aegean, Greece 

* Corresponding Author 
 

Abstract. This paper presents the recent trends on resource allocation problem, which is still a big issue 
in the construction industry. The paper concentrates specifically οn the effort that has been made from 
the researchers since 1990. There are two main approaches to the problem, namely: resource scheduling 
and resource levelling. 

In both of the aforementioned categories, various types of modern programming have been used, 
which provided the researchers with such capabilities that led to more satisfactory results. 

Research papers are allocated to certain categories under the basis of the method used. Aim of the 
paper is to guide project management researchers through the vast bibliography on the subject to the 
most important papers for each category of the problem posed (resource scheduling or resource 
levelling) and method used. 
 

Introduction 
During the last few decades a considerable effort has been put in the field of 
Project Management in order to enable Project managers to achieve efficient use of 
the available resources and simultaneously accomplish optimum results and 
successful competition of projects. 
Resource allocation is one of the most important issues of the construction 
management (Ammar and Mohieldin, 2002). The objective in this kind of 
management, is to minimize the differences between resources availability and 
utilization. The allocation of different types of resources to project activities is a 
difficult managerial problem, since inadequate allocation of resources can lead to 
equipment idleness and higher consequence costs, especially when construction 
equipment is to be shared among a number of project sites (Ammar and Mohieldin, 
2002).     
 
The optimal distribution of resources in projects taking into account the 
particularities of each type constitutes a major attainment for the project manager. 
There are two kinds of problems under the general resource allocation problem: 
a) The use of constrained resources and 
b) The use of unconstrained resources but within a constrained schedule. 
Resource scheduling (resource driven situation – Resource Constrained Project 
Scheduling Problem - RCPSP), which is an NP hard problem, starts off with the 
assumption that resource availability is constrained to some maximum value and 
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the objective is to allocate the available resources to project activities in an attempt 
to find the shortest project duration  (Chan, 1996).  
In the second case, resource levelling (duration driven situation – Resource 
Levelling Problem - (RLP)), the objective is to reduce peak resources requirements 
and smooth out period to period assignments within the required project duration, 
with the premise of unlimited resource availability (Chan, 1996). 
For the resolution of the aforementioned problems, the following types of solutions 
have been developed: classic mathematical models including integer linear – non 
linear programming, dynamic programming and exhaustive enumeration. These 
methods have failed to solve the intermediate magnitude and intensively 
complicated problems that project managers usually confront in practice. Other 
sophisticated methods, such as Heuristic methods, Genetic Algorithms, Genetic 
Programming, Neural Networks, Fuzzy Logic e.t.c, produce solutions which 
converge to acceptable results, at a higher success rate (min cost, min duration, 
max profits e.t.c.). These methods are the most sophisticated ones and this paper 
aims to offer a relevant literature review. 
Each type of these solutions concerning resource allocation has been developed 
over time, improving at the same time the imperfection and the disadvantages of 
the other methods.  
The rest of this paper is organized as follows: Section 2 presents the literature 
review. Section 3 offers a summary of the research findings. Α Cooperative 
analysis of recent methods is contained in Section 4. Finally, concluding remarks 
appear in Section 5.   
 

Literature review 
This part of the work refers to some of the most important research endeavours 
which have been carried out in the field of project management about the resource 
allocation problem.  
The bibliography reports are categorized into two categories of problems, namely 
resource scheduling and resource levelling. 

Resource scheduling 
The section of resource scheduling includes methods (Heuristic, GA, Hybrid GA, 
Combined Methods and Tabu Search) that were used in previous research, from 
1990 to 2008.  
Early as in 1990, Boctor (1990) introduced the multi – heuristic procedures in 
order to solve the NP Hard, resource – constrained scheduling problem. To assess 
the efficiency of each heuristic, the main performance measure is used as criterion 
and expresses the project completion time as a percentage for either the optimal 
duration (for small problems) or the critical path length (for large projects). 
Chan et al. (1996) using Genetic Algorithms (G.A.) give another approach for 
resource scheduling. The method that they use does not depend on only a set of 
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heuristic rules. On the contrary, they put emphasis on the advantages of GA against 
heuristics. 
Kim et al. (2003) developed hybrid Genetic Algorithm (hGA) with fuzzy logic 
controller (FLC) to solve the resource – constrained project scheduling problem. 
The research team evaluated several genetic operators, which include compounded 
partially mapped crossover (PMX), swap mutation (SM) and local search – based 
mutation (LSM) in order to construct the flc – hGA which has the optimal 
makespan and several alternative schedules with optimal makespan. 
Moreover, Kim et al. (2005) proposed a hybrid genetic algorithm with fuzzy 
controller (flc - hGA) contemplating to minimize both the total project time and 
total tardiness penalty and claim that the proposed flc-hGA yields better results 
than the conventional genetic algorithms and adaptive genetic algorithm. 
A hybrid metaheuristic called ANGEL was proposed by Tseng and Chen (2006). 
This method combines ant colony (ACO), genetic algorithms (GA) and local 
search strategy. The study proposes an ACO and GA search, alternately and 
cooperatively in the solution space and also an efficient local search procedure 
which is applied to yield a better solution when ACO or GA obtains a solution.  
Mendes et al. (2007) proposed a genetic algorithm for RCPSP. The chromosome 
representation of the problem is based on random keys. The schedule is 
constrained using a heuristic rule in which the priorities of the activities are defined 
by the GA.  
Rabbani et al. (2007) proposed a newly developed resource – constrained project 
scheduling method in stochastic networks by merging the new and traditional 
resource management methods. In each project, activities consume various types of 
resources with fixed capacities. Moreover, the duration of each activity is a random 
variable with a given density function. Generally this research suggests a 
competition routine by implementing a policy to maximize the total contribution of 
selected activities in reducing the expected duration and its variance.  
Goncalves et al. (2007) suggest that the chromosome representation of the problem 
should be based on a random key and the schedules are constructed using a 
heuristic which builds parameterized active schedules based on priorities, delay 
times and release dates defined by the genetic algorithm.      
Valls et al. (2008) presented in their paper another hybrid genetic algorithm (HGA) 
for RCPSP. Using a crossover operator specific for the RCPSP, they proposed a 
new way to select parents to be combined.  
Mika et al. (2008) deal with a multi-model resource constrained project scheduling 
where problems with schedule-dependent setup times are considered. A schedule-
dependent set-up time is defined as a setup time dependent on the assignment of 
resources to activities over time, which might be the case when, for instance, 
resources are placed in different locations. In such a case, the time necessary to 
prepare the required resources for processing an activity depends not only on the 
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sequence of activities, but more generally on the allocation in which successive 
activities are executed.       

Resource levelling    
As far as resource levelling is concerned, methods such as Neural Networks, GAs 
and Heuristics, have been also utilised.  
Savin (1996) presents an approach for the computation of the weight matrix of a 
neural network (NN) for resource levelling (RL). The proposed method achieves 
significant efficiency improvement over the conventional technique of employing 
the functional expressions of the weights, by exploiting the structural properties of 
the matrices arising in the formulation of the RL problem as a quadratic zero – one 
optimization. These structural properties are identified, and stated in terms of 
template-matrix contributions of the cost and constraint functions of quadratic 
optimization, to the weight-matrix of the NN.  
Hegazy (1999) introduces improvements which concern proposed resource 
allocation levelling heuristics and the GA technique is used to search for near-
optimum solution considering both aspects simultaneously. In the improved 
heuristics, random priorities are introduced into selected tasks and their impact on 
the schedule is monitored. The GA procedure then searches for an optimum set of 
tasks priorities that produces shorter project duration and better - levelled resource 
profiles.  
Neumann and Zimmermann (1999) present a polynomial heuristic procedure for 
different types of resource levelling problems, for projects with minimum and 
maximum time lags between project activities.  
Leu (2000) et al. deal with the traditional analytical heuristic approaches which are 
consider as inefficient and inflexible when solving construction resource levelling 
problems. A computational optimization GA technique was employed in this study 
to overcome drawbacks of traditional construction resource levelling algorithms. 
The proposed algorithm can effectively provide the optimal or near optimal 
combination of multiple construction resources, as well as starting and finishing 
dates of activities subjected to the objective of resource levelling. 

  On a more recent research Neumann and Zimmermann (2000) deal with 
resource - constrained scheduling problems with non-regular objective functions, 
when general temporal constraints are given by minimum and maximum time lags 
between activities. In particular, resource levelling and net present value problems 
are studied, with different heuristic and exact procedures.  
 

Research findings 
In this section, methods that have been used are clustered within the broad 
categories of resource scheduling and resource levelling. 
Table 1 presents the methods that have been used for resource scheduling, which 
are: a) Heuristic rules - procedures-algorithms, b) GA-Hybrid GA, c) Hybrid GA- 
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Fuzzy Logic, d) Ant colony optimization, GA and local search strategy and e) 
Tabu Search. 
 
Table 1: Resource Scheduling Methods – Papers 
 

Resource 
Scheduling 

Methods 

Papers Researcher / 
Year of 

Publication  
“Some efficient multi-heuristic procedures for 
resource-constrained project scheduling” 

Fayez (1990) Heuristic rules - 
procedures-
algorithms 

“A new heuristic for resource-constrained project 
scheduling in stochastic networks using critical 
chain concept” 

Rabbani et al. 
(2007) 

“Construction Resource-Scheduling with Genetic 
Algorithms” 

Chan et al. 
(1996) 

“A random key based genetic algorithm for the 
resource constrained project scheduling problem” 

Mendes et al. 
(2007) 

“A genetic algorithm for the resource constrained 
multi-project scheduling problem” 

Goncalves et 
al. (2007) 

GA 
Hybrid GA 
 

“A hybrid genetic algorithm for the resource-
constrained project scheduling problem” 

Valls et al. 
(2008) 

Combinations: 
 

  

“Hybrid genetic algorithm with fuzzy logic for 
resource-constrained project scheduling” 

Kim et al. 
(2003) 

Hybrid GA- 
Fuzzy Logic 
 “Hybrid genetic algorithm with adaptive abilities 

for resource-constrained multiple project 
scheduling” 

Kim et al. 
(2005) 

Ant colony 
optimization, 
GA and local 
search strategy  

“A hybrid metaheuristic for the resource-
constrained project scheduling problem” 

Tseng and 
Chen (2006) 

Tabu Search  “Tabu search for multi-mode resource-
constrained project scheduling with schedule-
dependent setup times” 

Mika et al. 
(2008) 

 
Table 2 presents the methods that have been used for resource levelling, which are: 
a) Neural Networks, b) GA and c) Heuristic procedures. 
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Table 2: Resource Levelling Methods - Papers 
Resource 

Scheduling 
Methods 

Papers Researcher / 
Year of 
Publication  

Neural 
Networks  

“A procedure for calculating the weight matrix of 
a neural network for resource levelling” 

Savin (1997) 

“Optimization of resource allocation and 
levelling using genetic algorithms” 

Hegazy 
(1999) 

GA 

“Resource levelling in construction by genetic 
algorithm-based optimization and its decision 
support system application” 

Leu (2000) et 
al. 

“Resource levelling for projects with schedule-
dependent time windows” 

Neumann and 
Zimmermann 
(1999) 

Heuristic 
procedures 
Heuristic and 
exact procedures 

“Resource levelling in construction by genetic 
algorithm-based optimization and its decision 
support system application” 

Neumann and 
Zimmermann 
(2000). 

 
Cooperative analysis of recent methods 

As far as it concerns Resource Scheduling, this paper refers to 5 method 
categories: Heuristic rules - procedures-algorithms, GA-Hybrid GA, Hybrid 
GA- Fuzzy Logic, Ant colony optimization, GA and local search strategy and 
Tabu Search. 

Some of the first techniques which were used in the solution of RCPSP, 
were the mathematical techniques that produce optimal solutions. Although 
the mathematical techniques contribute to resource management, they fail to 
solve the relative medium size or more complicated problems, which are 
usually encountered in practice (Chan, 1996). 

The insufficiency of the mathematical techniques is overcome by heuristic 
methods, which may provide better solutions in even more complex problems 
which are faced in the real world. However, the finding of the best solution is 
not guaranteed, and this is an important drawback for the heuristics. 
Moreover, in heuristic methods there are no hard guidelines that help in 
selecting the best heuristic rule to use for a given network (Hegazy, 1999). On 
the other hand, GAs, which also don’t always manage to give the best 
solution, provide more sufficient information for the project decision making, 
especially when other planning considerations are also required (Leu et al., 
2000). GA approaches have more flexibility and extensibility than the 
heuristic procedures. Additionally, GAs generally do not abide to any 
particular set of heuristic rules (Chan, 1996). However, lately scientists are 
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experimenting in embedding heuristic rules within the GAs for the 
improvement of the results (Rabbani et al., 2007).  

Hybrid GAs are the evolvement of GAs that are able to provide more 
accurate results, based on several changes, such as a) a crossover operator 
specific for RCPSP, b) local improvement operator which is applied to all 
generated schedules, c) a new way for parent selection. The computational 
results show that HGA are fast and high quality algorithms (Valls et al., 
2008). 

Furthermore HGA operators with fuzzy logic controller (flc-HGA) yields 
better results than conventional (GA) and adaptive (HGA). Compared to the 
simple HGA, flc-HGA provided repeatedly more improved results for the 
evaluation of specific genetic operators, such as a) compounded partially 
mapped crossover (PMX), b) position-based crossover (PBC), c) swap 
mutation, d) local search based mutation (LSM), and others (Kim et al., 
2003). 

A different approach of solving RCPSPs is ANGEL. ANGEL combines 
ACO, GA and Local search strategy. According to the comparisons that took 
place among ANGEL, GA and HGA, it was proved that the combination that 
ANGEL uses produce at least as effective results as the other methods. 
Moreover, an additional advantage of this algorithm relies on the fact that it 
uses the local search strategy, which improves the quality of solutions (Tseng, 
and Chen, 2006). 

Finally, one of the methods concerning Resource Scheduling is the 
method Tabu Search (TS). TS was compared to the multi-start iterative 
improvement method as well as with random sampling. The computational 
results showed that the TS is the most effective algorithm for solving the 
RCPSP problem, among these three algorithms. Tabu Search is a relatively 
new method so comparison with other methods copying with the RCPSP is 
not available (Mika et al., 2008). 

As far as Resource Leveling is concerned, this paper examines 3 methods 
in the field of: a) Neural Networks, b) GAs and c) Heuristic procedures.  
Similarly to Resource Scheduling, the heuristics procedures and GAs have 
the same advantages and drawbacks.  

Despite the fact that Heuristics provide good feasible schedules in a 
reasonable computing time, they still have the drawbacks which were 
mentioned above (lack of flexibility and not always the best solution) 
(Hegazy, 1999). 

On the other hand, the GAs are used in order to provide better results 
comparing to these of heuristics procedures. However, the obtained results 
from the GAs are susceptible to further improvement through the use of 
HGAs (Leu et al., 2000). 
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Finally as far as Neural Networks are concerned, the usage of a weight 
matrix incorporates a different approach to the problem. It provides a more 
satisfactory solution than the conventional techniques which deal with the 
functional expressions of the weights, by utilizing the structural properties of 
the matrices arising in the Resource Levelling formulation such as quadratic 
zero – one optimization (Savin, 1997). 

 
Conclusion  

The effort which has been made in developing the area of resource 
allocation until now has offered satisfactory results. The use of modern 
methods such as GA, Hybrid GA, Neural Networks etc, leads to satisfactory 
solutions for the real problems-projects to a high degree. Researchers 
contributed substantially to this progress with the development of 
sophisticated methods that have been used to cope with such problems. 

The problems that can not be solved by one method can be solved by 
another as long as the methods are additional.  This observation is very 
important because it motivates us to work towards the development of the 
existing algorithms and the discovery of new ones. These new algorithms, 
taking advantage of the already existing methods, can lead to more effective 
solution in the aspects of the RCPSP. 

Finally, the creation of new and more sophisticated algorithms, as well as 
the exploration of objective interrelations of the problem, is probably going to 
provide even more satisfactory results. Further research, includes the 
development of a “corporate memory” (Leopoulos and Kirytopoulos, 2002) 
that would be specific to resource allocation methods used in construction 
industry. Such a corporate memory would help each construction company to 
select the method that matches better its needs and capabilities. 

 
References 

Ammar, M. A. and Mohieldin, Y.A., 2002, ‘Resource constrained project scheduling using 
simulation’, Construction Management and Economics, Vol 20, pp 323-330.  

Boctor, F. F, 1990, ‘Some efficient multi heuristic procedures for resource constrained 
project scheduling’, European Journal of Operational Research, Vol 49,  pp 3-13. 

Chan, W. T., Chua D. K. H. and Kannan, G., 1996, ‘Construction Resource Scheduling with 
Genetic Algorithms’, Journal of Construction Engineering and Management, Vol 
122, No 2, pp 125-132. 

Hegazy, T., 1999, ‘Optimization of resource allocation and levelling using genetic 
algorithms’, Journal of Construction Engineering and Management, Vol 125, No 3, 
pp 167-175. 

Goncalves, J. F., Mendes, J. J. M., and Resende, M. G. C., 2007, ‘A genetic algorithm for 
the resource constrained multi-project scheduling problem’, European Journal of 
Operational Research, pp 1-20. 

305



  

Kim, K. W., Gen, M. and Yamazaki, G., 2003, ‘Hybrid genetic algorithm with fuzzy logic 
for resource-constrained project scheduling’, Applied Soft Computing, Vol 2, No 3F, 
pp 174-188. 

Kim, K.  W., Yun, Y., Yoon, J., Gen, M. and Yamazaki, G., 2005, ‘Hybrid genetic 
algorithm with adaptive abilities for resource-constrained multiple project 
scheduling’, Computers in Industry, Vol 56, pp 143-160. 

Leopoulos, V. and Kirytopoulos, K., 2002, ‘Methodology for risk management in systems 
development’, Recent Advances in Computers, Computing and Communications, pp. 
13-18. 

Leu, S. S., Yang, C. H. and Huang J. C., 2000, ‘Resource levelling in construction by 
genetic algorithm-based optimization and its decision support system application’, 
Automation in Construction,  Vol 10, pp 27-41. 

Mendes, J. J. M., Goncalves, J. F. and Resende, M. G. C., 2007, ‘A random key based 
genetic algorithm for the resource constrained project scheduling problem’, 
Computers & Operations Research, pp 1-18. 

Mika, M., Waligóra, G. and Węglarz, J., 2008, ‘Tabu search for multi-mode resource-
constrained project scheduling with schedule-dependent setup times’, European 
Journal of Operational Research, Vol 187, pp 1238-1250. 

Neumann, K. and Zimmermann, J., 1999, ‘Resource levelling for projects with schedule-
dependent time windows’, European Journal of Operational Research, Vol 117, pp 
591-605. 

Neumann, K. and Zimmermann, J., 2000, ‘Procedures for resource levelling and net present 
value problems in project scheduling with general temporal and resource 
constraints’, European Journal of Operational Research, Vol 127, pp 425-443. 

Rabbani, M., Fatemi Ghomi, S. M. T., Jolai, F. and Lahiji, N. S., 2007, ‘A new heuristic for 
resource-constrained project scheduling in stochastic networks using critical chain 
concept’, European Journal of Operational Research, Vol 176, pp 794-808. 

Savin, D., Alkass, S. and Fazio, P., 1997, ‘A procedure for calculating the weight matrix of 
a neural network for resource levelling’, Advances in Engineering Software, Vol 28, 
pp 277-283. 

Tseng, L. Y, and Chen S. C., 2006, ‘A hybrid metaheuristic for the resource-constrained 
project scheduling problem’, European Journal of Operational Research, Vol 175, 
pp 707-721. 

Valls, V., Ballestίn, F. and Quantanilla, S., 2008, ‘A hybrid genetic algorithm for the 
resource-constrained project scheduling problem’, European Journal of Operational 
Research, Vol 185, pp 495-508. 

306



  

FACILITY MANAGEMENT AND  
DEVELOPMENT PROCESS 

 
 V. Somorova,  

Slovak Technical University in Bratislava, Slovakia 
 

 
Abstract. Facility management can be applied as an integrated component of corporate management. 
The second form of application of facility management is an outsourcing. Application of facility 
management as a modern method of the management of the supporting activities in the development is 
one of the most important components by saving of the operating costs of the development firms. The 
article is aimed to an explanation of facility management as a method of effective management of 
corporate supporting activities.  
 

The aim of the development process is the creation of a building, where it can 
either be rented by future unknown users or sold in   the real estate market. Real 
estate development is the continual reconfiguration of the built environment to 
meet society´s needs [1].  Development presents an integrated factor among estate 
traders, investors, designers and building firms. Development differentiates from 
the classic building industry since its products – buildings - are not dedicated to 
particular client but for an unknown client in the real market. We will concern 
ourselves with the first possibility – the development firm rents the building. 

The rental of the building space is the general business activity, or core 
business, of the development firm. The activities which create the conditions for 
the successful process of the core business are the supporting activities (services). 
They involve first of all  administration of building, the planning of its 
reconstruction,  other services such as  cleaning,  post, safety, inventory,  etc.  
These supporting activities must be managed.  A new method of management is 
used in the development firm – a facility management.  

Facility Management is the unique planning and control of all supporting 
activities within the firm. It appears as a support- services management method.  

There are three possible ways of managing the supporting activities. The first 
is   where the firm manages everything on its own. The second one is outsourcing – 
the supporting activities are managed by a supply firm. While the third relies on a 
combination of the developer and a supply firm managing   the supporting 
activities. 

Outsourcing is usually offered by firms which the core business is the facility 
management.  

To enable the business to fulfil the formulated goals, it manages the corporate 
activities that may be defined as: 

- Primary – core business ( processes ) 
- Secondary – supporting activities (processes). 
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Primary activities (core business) may be characterized as dominant, 
functional process, performed by the company in order to fulfil its primary 
function. Business entities perform main activities in order to fulfil fundamental 
goal of the business – profit. Core business (fundamental activities) optimization is 
continuous and, the activity of the management is fully centred on it. The main 
goal of the management should be firstly the maximal effectiveness of the core 
business. Focusing of corporate attention to the core business is possible only when 
the management has a programmed separation of the supporting activities from the 
core business.  

Supporting activities are mainly all the other activities that are do not belong 
to the main functional process of business activity but they create conditions for 
successful running of the core business. Among supporting activities we can 
mention finances, human resources, informatics and telecommunications, technical 
and other processes. These include in production sphere mainly the administration 
of the entity, operation, and maintenance, planning of reconstruction, services like 
cleaning, alimentation, mail, and lease of spaces, moving services, equipment and 
administration of real estates.  

 
Costs related to the realization of supporting services mean often in the 

evaluation to the total business costs, i.e. total costs for main and supporting 
activities not a negligible sum. In spite of this fact, leading workers in business 
entities do not emphasize enough the management of supporting services. Their 
capacity is fully used by the core business. From the point of view of the corporate 
management it is an ineffective time. Such a time “loss” may consequently result 
in minimization of the corporate management effects; business entity loses 
dynamics, quality workers, profit.  

Facility Management method enables the Quality management of the 
supporting activities.  It is expected to control and to optimize the supporting 
activities (processes) in entities with the goal of effective running of the core 
business.  

International organization called International Facility Management Association 
IFMA, associating more than 18000 members from 50 countries defines the 
Facility Management as: a method that within the organizations mutually 
harmonizes the workers, the working activities, and the working environment 
integrating the principles of business administration, architecture, human and 
technical sciences.  

Three main subjects have an important task in this phase: 
- the developer 
- the architect 

308



  

- the facility manager.  

The Developer is a leader who is ultimately the responsible parties when it 
comes to managing the creation of the built environment.  Developers tend to be 
driven, innovative people who work with an extensive team of professionals to 
complete a complex and dynamic process. A developer with an extensive 
background knowledge looks for needs to fill, sees possibilities and has a dozen 
ideas. Generally the developer consistently plays one role throughout the 
development process.  He coordinates people and helps realise a particular 
vision.[1].   

The Architect is a key subject in the design phase of the development process.  
An architect increases the functional efficiency of a building’s design.  An 
architect does not just simply draw the developers’ or his own ideas, but   becomes 
involved in the development process from the start.   In addition the architect can 
help guide a developer in selecting for a specified use or developing an alternative 
concept. 

The Facility Manager is a manager who has the combination of a specialist 
with a wide knowledge (technical, economical, ecological, psychological, ethical, 
etc.). They have sufficient practice with the right practical experience. The Facility 
Manager is responsible for the impeccable running of the supporting activities.  

 
What is the task of the Facility Manager in the design phase of the 

development process? 
 
The design phase can start after the developer has signed the contracts (he has 

decided on a general contractor, determined general rent or sales requirement). The 
architect as a member of the development team - beyond assisting in basic 
planning - provides basic services. Some of them are: schematic and final design, 
preparation of construction documents, administration of the agreements between 
the developer and the builder, etc. [2].  The design process is characterised by 
many iterations.  Step-by-step the building assumes its final shape. 

In the design process, there is an opportunity  to minimise the possible market 
risk, that is, the inability  to be competitive (  to keep the space competitive in an 
evolving market, minimise operating costs, maintenance costs, costs for repair or 
innovation, energy costs, etc. ).Facility Manager should significantly co-operate 
with his or her operating experience in this period of time.  They are not a 
competitor or opponent to the architect in the preparation phase, but rather their 
partner.  The leading task in the project phase is up to the architect, the Facility 
Manager should economically and operationally develop suggested individual 
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versions and present their pros and cons. Final decision should always be up to the 
designer  as well as the developer.   
 
Conclusion: 
 

It is highly required, during the proposal, preparation and construction of 
the building, to include the know-how of the Facility Manager in the development 
process.  Their contribution will reap benefits many times over in lower operating 
costs,  as well as their effectively working support services.    
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Abstract. The goal of this contribution is a presentation of contemporary pieces of knowledge about 
utilizing the devices of marketing mix in different phases of a construction. Devices of the 
communication policy can be used by the firm in the stage of liquidation, or about the changes of the 
building aim, when possible reconstruction, change of an intent or physical liquidation of the 
construction can be profitable for the firm considering its production capacities. In case of investor’s 
satisfaction with the realization of the construction, the firm can use this as a reference on the market. 
 

The marketing mix in building industry is used to provide a complex 
supply for a client. The aim of marketing mix is to create a combination of the 
main marketing devices which would  influence the client′s decision  in favour of 
the order or supply.  Sources in American literature and European practical 
experience mention four components called ”4P“- product, price, place, promotion. 
 
Based on the above mentioned, marketing mix solves four basic questions: 
 

 What is the object of the supply 
 What are the prices of offered products or services in connection with 

market prices and competition prices 
 Where does supply meet demand and how does the firm solve this 

confrontation 
 What ways does the firm use to contact the client 

 
Basic overview of the time influence of the marketing mix on the successive 
phases of the construction: 

 Quoted (3, pg.56), the construction devides into three basic stages: 

 

 Stage of acquiring (pre-feasibility and feasibility study arrangements of 
construction, realization of construction 

 Stage of using the building (operation, maintance and repairs) 
 Stage of liquidation (changes in the construction aim) 

 

The stage of acquiring includes the intention of realization of the construction, and 
its developing, which depends on the kind of a construction (newly-built structure, 
reconstructing or modernization of the building. 
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The building firm uses the devices of communication politics intensively in this 
phase.  Mostly “public relations” department is responsible for creating a positive 
relationship between the firm and potential clients.  The firm presents itself on 
fairs, expositions and exhibitions, as well as by its works published in media; 
through sponsorship of different cultural, artistic, or sport events, by its image 
(firm’s colour, logo, adverts on cars, and building sites), so that other legal entities 
active on a building market, such as investors would get the firm into their 
awareness and attention.  
The image of the firm greatly influences the people’s perceptiveness of the quality 
of the firm, and also its employees.  This includes publishing of the company’s 
journal, sponsorship, press conferences, annual reports, and operation and 
maintenance of the firm’s websites.     
Taking into consideration the main devices of the marketing mix, the realization of 
the construction itself is valuable for the firm because of the selection of the 
building contractor. 
If the firm takes part in the public tender, it must work out its proposal for the 
realization of the construction according to the technical documentation of the 
investor.  
All the features of the marketing mix can be applied in this phase.  
 
If the firm proposes its own tender it must deal with tasks in the field of : 
 

Price policy 
 The sum of the tender price in relation to the construction costs specified in the 

tender conditions.  This is the decision-making process of the firm, which 
takes into consideration expected supply prices of the potential competition, 
while respecting the market (appropriate price strategy for acceptable prices of 
the investor) 

 The instalments frequency offered to an investor (agreement on payment for 
finished works), so that it would be more advantageous for the investor, and at 
the same time acceptable for the firm from the point of planned economic 
outcome of the construction realization. 

 Possibility of granting a supply credit for an investor, its amount, and 
conditions to maintain the benefit able offer in comparison to the 
competition’s one.  

 
      Product policy  

 What modern technologies can the firm offer to an investor;  if the firm is able 
to meet the conditions of the investor with its own capacities of with the help 
of the sub-suppliers, who dispose the technologies 

 What will the outcoming quality of the construction in accordance with norms 
and regulations be. 
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 What guaranty of the construction quality will be offered to an investor. 
 
Distribution policy 

 Purchasing of building materials and other components (selection of suppliers, 
respecting the transporting distances, discounts, etc.) considering the 
surroundings of the building sites and some specialities of the market. 

 Decision on storage facilities as an interface between the purchasing and 
distributing to the building site, while keeping the costs at lower level.  

 Intention of the firm distributing its products and services (newly-built sites, 
reconstructions, modernizations, etc.) on the market according to geographical 
standpoint.  This is the question of the ability of the firm to cover different 
areas and regions within a state and abroad with constructions of certain type, 
which would provide the company a reasonable number of offers taking into 
account a planned market contribution using the general production capacity 
of the firm. 

 
 

Communication policy 

 Communication skills of the company used when dealing with the investor or 
his delegates (procurer, builder/customer, building supervision) about the offer 
for the building supply. 

 Graphical working-out and a content of the supply, information leaflets about 
the firm (company’s profile, letters of reference, annual reports). 

 
Completion of the construction will show the ability of the firm to realize all the 
chosen strategy devices towards all the important market subjects.  This phase 
ensures the investor about the completion and fulfilling all the contract agreements. 
Some of the marketing mix devices are exploited onward-communication policy.  
Others are used with the visible result:  product policy – quality of the 
construction, technology selection, 
Price policy – financial sources, instalments frequency, 
Distribution policy – construction selection according to the logistics. 
 
Devices of communication policy are widely utilized in the stage of using the 
construction in a way to keep the firm in a close contact with the investor 
(constructor), in case he is a potential client in future. 
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Conclusion 
 
Marketing mix acts as a device, which except for business effect enables to solve: 
- allocation of disposable (general, financial, production) sources of the firm, 
- price decisions, which can increase attractiveness of the companies` offers, as 
well as optimizing costs of maintaining objects, 
- Intensity of communicating with customers, investors, and builders. 
 
Cooperation of the above mentioned factors of marketing mix creates the function 
of “entrepreneur` s market potential”, which helps the company influence the 
market and outdo the competition.  Marketing mix becomes a device with various 
intensity of influence on reaching the optimal effect in the process of canvassing 
customers, investors (builders, developers) and other partners (banks) in favour of 
the building company. 
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GAMYBINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ 
INVESTICINIŲ STATYBOS PROJEKTŲ 

GALIMYBIŲ TYRIMO MODELIS 
 

Investment Feasibility Research Model for Industrial Buildings 
 

E. Šalnienė, R. Apanavičienė 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Study subject is very significant in the context of today situation of industrial objects both in 

Lithuania, and other EU countries. In many countries the industry and objects of other industries have 
moved from city centres long time ago due to high costs and difficulties in application of high-floor 
buildings for the contemporary functions. In Lithuania there are still many industrial enterprises 
established in the centres of large cities.  

The objective study – to choose the appropriate criteria, which would help to identify an optimal 
local alternative, to establish the model for analysis of investment building projects‘ feasibilities of 
industrial objects.  

 

1. Įvadas 

Dėl didelių industrinės paskirties žemės sklypų trūkumo mieste, 
nekilnojamojo turto (NT)  mokesčių, kylančių žemės sklypų kainų, intensyvaus 
eismo sąlygų, vis daugiau ir daugiau gamybinės paskirties bei sandėliavimo 
objektų yra ir bus statoma miesto prieigose, priemiesčiuose šalia tarptautinės 
reikšmės magistralinių kelių, t.y. daugiau kaip 15 km atstumu nuo miesto centro. 
Tos pačios priežastys lemia ir šiuo metu miestų centruose esančių pramoninių 
rajonų išsikėlimą į pakraščius. Šie procesai jau vyksta, tačiau gamybos perkėlimas 
užima nemažai laiko, todėl paklausos augimas pasiskirsto per ilgesnį laikotarpį. [6] 

Šiuo metu mūsų  šalyje dar labai trūksta investicijoms parengtų vietų, kurios 
realiai išreikštų potencialių investuotojų interesus ir regionų sudaromas galimybes 
investuoti į „plyną lauką“. [7] Kitos Rytų ir Centrinės Europos šalys investuotojus 
jau ilgą laiką pritraukia į infrastruktūra aprūpintus pramoninius parkus, tai yra 
apibrėžtas teritorijas, skirtas įgyvendinti daugiau kaip vieną „plyno lauko“ 
investicijų projektą, turintį inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir 
valdomą operatoriaus. [5] Lietuvoje šiems procesams aktyviai ruošiamasi, todėl šio 
tyrimo tikslas – parinkti tinkamus kriterijus ir metodus, kurie padėtų identifikuoti 
optimalias investicines alternatyvas, bei sudaryti investicinių gamybinės paskirties 
objektų statybos galimybių tyrimo modelį.  
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2. Modelio sudarymo metodika 

Galimybių studija - tai detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė 
numatomo įgyvendinti projekto analizė, skirta palankių projektų identifikavimui, 
formavimui bei pagrindimui. Galimybių studijoje išanalizuojami bei įvertinami visi 
galimi investicijų variantai. [8] 

Statybos investicijų efektyvumas gali būti analizuojamas statybos vietos 
parinkimo, racionalių pastatų konstrukcijų variantų nustatymu, finansavimo 
metodų parinkimo ir rezultatų patikimumo, teisiniais bei poveikio aplinkai 
aspektais [1]. 

Parenkant sklypo vietą labai svarbu įvertinti ne tik sklypo kainą, 
komunikacijas bei geografinę padėtį, bet ir regiono politinę (teisinę) padėtį, 
sociologinę situaciją (1 pav.). 

1 pav. Statybos investicinio projekto vietovės kriterijų suskirstymas 
 

Labai svarbus finansavimo metodų nustatymo etapas. Nuo jo dažnai priklauso 
galutinė statybos investicijų sėkmė. Kai kuriuose projektuose finansavimo metodas 
apibūdina viso investicijos projekto efektyvumą. [2] 

Galimybių studijoje išsamiai analizuojamas projekto poveikis aplinkai. Šis 
poveikis  turi lemiamą įtaką socialiniam, ekonominiam, finansiniam ir techniniam 
projekto įvykdymui. Tiriamas gamybos procesų poveikis, pagalbinė veikla, 
produktų, žaliavų ir atsargų apdorojimas, transportavimas, išteklių naudojimas, 
atliekų kontrolė ir šalinimo priemonės bei saugumo ir procesų avarijų kontrolė [4]. 

Investicinių alternatyvų vertinimui naudojami plačiausiai praktikoje taikomi 
daugiakriteriniai vertininimo metodai, kurie remiasi selektonovacijos teorija. Ši 
teorija padeda priimti sprendimus, įvertinant keletą arba daugiau dažniausiai 
vienas kitam prieštaraujančių efektyvumo rodiklių [1]. Porinio lyginimo metodu, 
remiantis ekspertų (specialistų) nuomonėmis, nustatomi efektyvumo rodiklių 
reikšmingumai. Taikant artumo idealiajam taškui metodą nustatomas optimalus 
sprendimas, kuris yra arčiausiai „idealaus'' sprendimo, sudaryto iš geriausių 
rodiklių reikšmių [1]. Tai leidžia atlikti daugiatikslę variantų analizę įvairiomis 
perspektyvomis. Taikant daugiatikslius metodus, sudaroma alternatyvų prioritetų 
eilė pagal jų darną.  

Išanalizavus visus galimybių tyrimo etapus sudarytas gamybinės paskirties 
objektų investicinio statybos projekto galimybių tyrimo modelis (2 pav.). 

VIETOVĖ 

Komunikacijos Sklypo kaina 

Susisiekimas – infrastruktūra 
(geografinė padėtis) 

Sociologinė situacija 
(darbo jėga) 

Regiono politinė 
(teisinė)  padėtis 
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Gamybinių 
objektų 

investavimo 
aplinkos analizė 

Investicinių variantų efektyvumo nustatymas

Iškeltų kriterijų analizė ir vertinimas 

Optimalaus varianto parinkimas

Ikiinvesticinė fazė

- investicinės 
plėtros 
analizė; 
- pagrindinių 
problemų 
investavimui 
analizė ir t.t. 

Vietos 
analizė 

-rinkos 
analizė, 
- darbo jėgos 
pasiūla; 
- plėtros 
galimybės ir 
t.t. 

Finansavi
mo 

variantų 
analizė 

- nuosavas ar 
skolintas 
kapitalas, 
- ES struktūriniai 
fondai; 
- finansavimo 
schemos ir t.t.  

Gamyklos 
organizavim
as 

- technologinės 
linijos 
sudarymas; 
- įrengimai, jų 
atranka; 
- sandėliavimas 
ir t.t. 

Investicinė fazė 

Kriterijai:  
- Darbo jėgos pasiūla; 
- Atsiperkamumas; 
- Vieta logistikos požiūriu; 
- Projekto pelningumo indeksas (PI); 
- Investicijų poreikis regionui; 
- Grynoji esamoji vertė (NPV). 

- Ekspertinis metodas:  
1) porinio palyginimo metodas, 
2) rangavimo metodas; 
- Artumo idealiam taškui metodas; 
- Naudingumo vertės metodas; 
- Jautrumo analizė.  
 

Efektyvumo modeliavimas 

Derybos ir sandoriai Inžinerinis dizainas, statyba Ikigamybinė rinkodara

Gamybinė fazė 

Mokymai Patikrinimas ir 
paleidimas

Pakeitimai ir 
remontas

Plėtra ir 
investicijos

Aplinkos 
apsauga 

- poveikio 
aplinkai, 
tyrimai; 
prevencin
ės 
apsaugos 
priemonės 

2  pav. Gamybinės paskirties objektų galimybių tyrimo modelis 
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3. Tyrimo rezultatai 

Remiantis sudarytu teoriniu modeliu buvo atlikta realaus gamybinės paskirties 
objekto investicinio statybos projekto galimybių tyrimo studija. Planuojamai statyti 
biuro baldų gamyklai parinktos keturios investicinės alternatyvos: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Ukmergėje. Žemės sklypai  parinkti arti pagrindinių magistralių, 
turintys miesto tinklus, telefono linijas, panašaus dydžio.  

Pasirinktoms alternatyvoms vertinti buvo parinkti šeši skirtingi kriterijai, 
autorių nuomone turintys didžiausią įtaką optimalios investicinio projekto 
alternatyvos parinkimui. Finansiniams kriterijams paskaičiuoti buvo taikomos 
tradicinės formulės. Nustatant darbo jėgos pasiūlą buvo įvertintas nedarbo lygis 
tam tikrame regione, vietą logistikos požiūriu - paskaičiuotas vidutinis atstumas iki 
prekybos centrų, poreikį regionui – pastarųjų metų investicijos vienam miesto 
gyventojui. Investicinių alternatyvų efektyvumo nustatymui sudaryta alternatyvų 
pradinių techninių–ekonominių duomenų matrica, reikalinga tolimesniems 
skaičiavimams (1 lentelė). 

1 lentelė. Alternatyvų techniniai –ekonominiai rodikliai  

Alternatyvos / 
kriterijai 

Darbo 
jėgos 

pasiūla, 
% (K1) 

Vieta 
logistikos 
požiūriu, 
km (K2) 

Projekto 
pelningu
mas (PI), 
% (K3) 

Grynoji 
esamoji 
vertė,  
mln.  

Lt (K4) 

Atsipirkimo 
trukmė, 

metai (K5) 

Poreikis 
regionui,  

Lt/gyvento
jui (K6) 

Sklypas Vilniuje 
(A1) 2.3 157 0.25 35,15 8.31 24064 
Sklypas Kaune 
(A2) 2.3 118.2 1.01 103, 31 6.75 3796 
Sklypas 
Klaipėdoje (A3) 2.8 185.2 0.85 91,91 7.08 5673 
Sklypas 
Ukmergėje (A4) 4.3 119 1.29 109, 69 5.85 624 

  
Kriterijų reikšmingumas nustatytas ekspertiniu porinio palyginimo metodu 

(2 lentelė). Buvo atrinkti 6 ekspertai, kurie lygino 6 kriterijus tarpusavyje poromis. 
Jei variantas xi yra geresnis už variantą xj, tai xij įvertinamas “2”, o xji - “0”. Jei 
variantai lygiaverčiai xij = xji = “1”. 

 
2 lentelė. Suminė porinio palyginimo duomenų matrica 

Kriterijai K1 K3 K2 K4 K6 K5 Σi qi
Reikšmingu

mas, %
K1  - 8 5 9 8 9 39 0.22 22
K3 4  - 6 7 11 10 38 0.21 21
K2 7 6  - 6 7 5 31 0.17 17
K4 3 5 6  - 4 7 25 0.14 14
K6 4 1 5 8  - 7 25 0.14 14
K5 3 2 7 5 5  - 22 0.12 12

180 1.00 100Σ  
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Pagal artumo idealiam taškui metodą nustatytas investicinės alternatyvos 

efektyvumas (3 pav.).  
Efektyvumo laipsnis skaičiuotas lyginant nagrinėjamo varianto reikšmę su 
idealaus varianto reikšme: 

100
max,

, ∗=
bit

ibit
i K

K
N % ;                                                   (1) 

Efektyvumo laipsnis

6.41%

69.42%
55.55%

100%

0.00%

20.00%
40.00%

60.00%

80.00%
100.00%

120.00%
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Alternatyvos

E
fe
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yv

um
as

, %

 
3  pav. Efektyvumo laipsnio diagrama 

 
Remiantis šiuo vertinimo metodu, geriausia alternatyva biuro baldų gamyklai 
statyti yra Ukmergėje. 

Šiai alternatyvai atliktas projekto rizikos vertinimas, panaudojant jautrumo 
analizės metodą. Šis metodas leido nustatyti projekto rezultato kintamumą 
pasikeitus vienam parametrui ir tokiu būdu įvertinti projekto jautrumą įvairiems 
kintamiesiems. Jautrumo analizei sudaryti buvo naudojami keturi rodikliai: 
pardavimai, savikaina, kapitalo kaštai ir netiesioginės išlaidos (NI). Bendras 
projekto grynosios esamosios vertės (GEV) jautrumo šių veiksnių pokyčiams 
grafikas pavaizduotas 4 pav.   

GEV priklausomybė

-1,500.00
-1,000.00

-500.00
0.00

500.00

1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

nukrypimas

G
E

V
, t
ūk

st
. L

t

pardavimai
savikaina
kapitalo kaštai
NI

 
4 pav. Bendras GEV priklausomybės grafikas 
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Išvados 
 

1. Sudarytas teorinis investicinių statybos projektų galimybių tyrimo modelis, 
kurį galima pritaikyti ne tik konkrečiai biuro baldų gamyklai, bet ir kitiems 
gamybinės paskirties objektams. 

2. Optimalaus varianto  parinkimui panaudoti  6 kriterijai. Atlikus kriterijų 
reikšmingumo įvertinimo skaičiavimus ekspertiniu metodu, sudaryta tokia 
kriterijų prioritetinė eilė: 

 Darbo jėgos pasiūla (22%); 
 Projekto pelningumas (PI, 21%); 
 Vieta logistikos požiūriu (17%); 
 Grynoji esamoji vertė (NPV, 14%); 
 Poreikis regionui (14%). 
 Atsiperkamumas (12%); 

3. Parinktos keturios investicinės alternatyvos biuro baldų gamyklai statyti:  
1) Vilniuje;  2)  Kaune;  3)  Klaipėdoje ar  4) Ukmergėje.  Atlikus alternatyvų 
daugiakriterinio vertinimo skaičiavimus, nustatyta, kad tinkamiausia investicinė 
alternatyva biuro baldų gamyklai statyti yra Ukmergėje. Tai optimalus variantas, 
geriausiai atitinkantis visus analizuotus kriterijus. 

4. Jautrumo analizė parodė, kad projektas yra jautriausias pardavimų ir 
savikainos rodiklių pokyčiams. 

 

Literatūra 
1. L.Ustinovičius, E.K. Zavadskas, Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis 

įvertinimas. VGTU, 2004  
2. A.V. Rutkauskas, Nekilnojamojo turto plėtotė, investicijos ir rizika. Vilnius, 

Technika, 2001  
3. R. Jucevičius „Investavimo skatinimas gerinant investicinę aplinką Lietuvoje“ 

ataskaita, 2004 KTU Verslo strategijos institutas  
4. A.V. Rutkauskas, Konkurencingo verslo projektavimas. Vilnius „Technika“, 

2006.  
5. www.collers.lt  
6. http://www.ukmin.lt/lt/strategija/ilgalaike_ukio.php   
7. http://www.development.lt/index.php/kodel_investuoti_lietuvoje/nekilnojamojo_t

urto_aplinka 
8. http://finansai.tripod.com/gairip.htm 

320



  

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS 
PARTNERYSTĖ INFRASTRUKTŪROS  

STATYBOS PROJEKTUOSE 
 

 Public-Private Partnership (PPP) in  
Infrastructure Construction Projects 

  
R. Apanavičienė, R. Rudžianskaitė-Kvaraciejienė 

Kauno technologijos universitetas, Lietuva 
 

Abstract. Public-private partnership (PPP) is a long term partnership based co-operation between the 
public and private sector for delivering traditional public services. PPPs come in a variety of form from 
simple contract to full privatization. Generally accepted principle is that better value for money may be 
achieved through the exploitation of private sector competencies and the allocation of risk to the party 
best able to manage it. Many projects in broad range of sectors have been successfully developed 
through PPPs: roads, bridges, ports, airports, railways; power, water supply; schools, hotels and even 
military facilities. Different types of public-private partnerships have been practiced. However, besides 
the successful practice, various problems have been encountered in PPPs in worldwide infrastructure 
development. Thus, the future implementations of PPP projects have to be evaluated from different 
aspects in order to contribute to the development of local economies.  
 
1. Įvadas 
 

Infrastruktūra (lot. infra („apačioje, tarp“) – bendrąja prasme, tarpusavyje 
susijusių struktūrinių elementų visuma, įgalinanti ar palaikanti visą struktūrą bei 
jos funkcionavimą [1]. Valstybinėje sistemoje infrastruktūra vadinama viešojo 
sektoriaus dalis, teikianti viešąsias paslaugas: aptarnavimo įstaigos, institucijos, ir 
įrenginiai (transporto, ryšių, energijos, vandens tiekimo ir kt..), reikalingi normaliai 
gamybinių ūkio šakų ir visuomenės veiklai. Infrastruktūros objektai gali būti 
suskirstyti į keturias pagrindines grupes: susisiekimo infrastruktūrą, specialiąją 
inžinerinę infrastruktūrą, viešojo naudojimo infrastruktūrą bei socialinę 
infrastruktūrą. 

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) (angl. Public Private 
Partnership arba PPP) – viešojo ir privataus sektorių atstovų bendradarbiavimas, 
pagrįstas ilgalaike sutartimi, kurio esmė yra teikti tradiciškai viešajam sektoriui 
priskiriamas paslaugas ir plėtoti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. 
VPSP yra grindžiama principu: geriausia investuotų pinigų vertė gali būti gaunama 
remiantos privataus sektoriaus patirtimi bei priskiriant riziką tai šaliai, kuri ją gali 
geriausiai valdyti. Viešojo sektoriaus įstaigoms VPSP yra puiki galimybė 
įgyvendinti visuomenei naudingus projektus, naudojant privataus sektoriaus 
kompetencijas bei finansavimą.  
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2. VPSP užsienyje ir Lietuvoje 
 
 Nors VPSP projektai sudaro sąlyginai nedidelį procentą Europos 
infrastruktūros investicijose, pastaruoju metu jų skaičius ir apimtys sparčiai auga 
daugelyje valstybių.  Nuo 1992 m. Didžiojoje Britanijoje įgyvendinta 800 viešo ir 
privataus sektoriaus partnerystės projektų, kurių kapitalo vertė viršija £50 mlrd., o 
bendros investicijų ir ir infrastruktūros valdymo išlaidos viršija £200 mlrd. Po 
Didžiosios Britanijos pagal didžiausią VPSP projektų skaičių yra Ispanija, 
Portugalija, Prancūzija, Italija, Vokietija ir Airija. Rytų Europos šalyse yra nemažai 
VPSP projektų skirtingose projektavimo ir įgyvendinimo stadijose [2]. Pagrindinės 
viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo priežastys yra šios: 

 riboti viešojo sektoriaus finansiniai ištekliai ir finansinės galimybės;  
 didėjantis viešųjų paslaugų infrastruktūros poreikis;  
 poreikis gerinti viešųjų paslaugų kokybę bei mažinti šių paslaugų teikimo 

sąnaudas;  
 galimybė sutartimi su vienu subjektu įgyvendinti ne vienos rūšies veiklą, o 

veiklų komplektą;  
 viešojo sektoriaus turto nuosavybės teisės išsaugojimas; 
 galimybė paskirstyti veiklos riziką tarp projekte dalyvaujančių partnerių. 

 Daugelyje įvairių VPSP projektų kaip pirminis ar antrinis investuotojas 
dalyvauja Europos Investicijų Bankas. Didžiausios Europos statybos kompanijos, 
dalyvaujančios VPSP projektuose Didžiojoje Britanijoje yra Skanska iš Švedijos, 
Ferrovial  iš Ispanijos, Hochtief iš Vokietijos bei Vinci, Bouygues ir SITA iš 
Prancūzijos. Britų VPSP finansiniai, teisiniai ir techniniai konsultantai bei statybos 
bendrovės dirba visoje Europoje.  
 Lietuvoje patvirtintos šios prioritetinės infrastruktūros vystymo kryptys:  

 Vandentvarkos projektai (16 patvirtintų projektų); 
 Atliekų tvarkymo projektai (11 patvirtintų projektų ); 
 Geležinkelių modernizavimo/statybos projektai (6 patvirtinti projektai); 
 Kelių statybos/rekonstravimo projektai (11 patvirtintų projektų); 

 Dauguma šių projektų yra įgyvendinami naudojant ES fondų paramą tradiciniu 
projektavimo-konkurso-statybos būdu, todėl VPSP pavyzdžių Lietuvoje nėra 
gausu. VPSP infrastruktūros investiciniai statybos projektai Lietuvoje pradėti 
įgyvendinti tik nuo 2004-ųjų metų. Įgyvendinamas Vilniaus šilumos ūkio 
modernizavimo projektas, Kauno Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto 
mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo projektas, Panevėžio 
universalio sporto arenos valdymo projektas ir kt. 2007 m. rudenį 26 Lietuvos 
savivaldybės jau vykdė ar buvo inicijavusios 45 konsesijas [3].  
 Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių taikymą Lietuvoje riboja: 

 teisinės sąlygos: šiuo metu nėra vieningo VPSP įstatymo, o kiti įstatymai, 
leidžia taikyti tik kai kurias atskiras partnerystės formas;  

 bendros partnerystės strategijos ir politikos valstybės mastu nebuvimas;  
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 bendro partnerystės proceso koordinavimo ir priežiūros mechanizmo 
nebuvimas; 

 žinių, patirties ir pakankamos informacijos apie VPSP nebuvimas.  
 Lietuvoje ir kitose pasaulio valstybėse VPSP poreikis yra didelis, todėl 
išsamus ir įvairiapusis VPSP statybos projektų įvertinimas yra svarbus uždavinys, 
norint efektyviai projektuoti, statyti ir eksplotuoti infrastruktūros objektus.  
 

3. VPSP formos 
 

VPSP gali būti įvairių formų, todėl pasirinktas VPSP tipas turi būti pritaikytas 
individualiai kiekvienam projektui ir projekto partneriams. Tinkamiausia VPSP 
forma turi būti pasirenkama atsižvelgiant į projekto pobūdį, poreikius ir sektorių.  

VPSP tipus galima suskirstyti atsižvelgiant į projekto etapo (projektavimo, 
statybos, finansavimo, eksploatavimo, pardavimo) ir privataus sektoriaus 
dalyvavimo mastą. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės modeliai, taikomi 
Europos Sąjungoje, yra šie: 

 Paslaugų teikimo sutartis (angl. Service contracts); 
 Eksploatavimo ir valdymo sutartis (angl. Operation and management 

contracts); 
 Ilgalaikės (išperkamosios) nuomos sutartis (angl. Leasing); 
 Visiškai užbaigto (projekto, objekto) pirkimo arba Statybos – eksploatavimo – 

perdavimo sutartis (angl. Turnkey procurement or Build – Operate – Transfer 
(BOT)); 

 Projektavimo – statybos – finansavimo – eksploatavimo sutartis (angl. Design 
– Build – Finance – Operate (DBFO)). 
Esminis skirtumas tarp VPSP formų yra privačios kontrolės laipsnis ir 

įtraukimas į finansavimą [4]. Pagrindinis VPSP tipas, kuriame didžiausia dalimi  
dalyvauja privatus sektorius, yra projektavimas – statyba – finansavimas –
eksploatavimas (DBFO). Privataus sektoriaus dalyvavimas visuose minėtuose 
etapuose gali duoti sinergijos efektą dėl ilgalaikės orientacijos bei tinkamesnių 
paskatų. Šis VPSP tipas gali apimti naujos infrastruktūros statybą arba esamos 
infrastruktūros modernizavimą [4] (1 pav.).  

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai gali būti skirstomi ir pagal 
tai, kokio lygmens viešojo sektoriaus institucujos tuos projektus inicijuoja ir juose 
dalyvauja. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė gali būti įgyvendinama: 

 valstybiniu lygiu, kai vienas iš projekto partnerių yra valstybinė institucija,  
 tarpvalstybiniu lygiu, kai viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose 

dalyvauja kelios valstybės, 
 vietos savivaldybių lygiu, kai sutartis su privačiomis bendrovėmis sudaro 

savivaldybės. 
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1 pav. Tipinė VPSP projekto schema [4] 

 
Viešosios valdžios institucijų sprendimus pasirinkti vienokią ar kitokią viešųjų 

paslaugų teikimo formą nulemia įvairūs veiksniai: teikiamų viešųjų paslaugų 
pobūdis, teisinė ir ekonominė aplinka, valdžios institucijų finansinė būklė, 
valdžioje esančių politinių partijų ideologinės nuostatos, įvairių visuomenės grupių 
požiūris. 

 
4. VPSP infrastruktūros statybos projektų efektyvumo įvertinimas  
 
   Apžvelgus publikuotus straipsnius infrastruktūros statybos projektų srityje 
išskiriamos šios mokslinių tyrimų kryptys: 

 Infrastruktūros statybos projektų įgyvendinimo modelių parinkimas bei išlaidų 
modeliavimas [5], [12]; 

 VPSP kritiniai veiksniai infrastruktūros statybos projektuose [7], [8], [9]; 
 Atskirų veiksnių įtaka skirtingų infrastruktūros grupių projektų įgyvendinimui 

[10], [11], [12]. 
 Vienas žymiausių VPSP tyrėjų Xueging Zhang akcentuoja, kad nuo privataus 
sektoriaus partnerio parinkimo priklauso VPSP infrastruktūros statybos projekto 
sėkmė [7], [8], [9]. Pagal techninius bei finansinius projekto kriterijus keliami 
kvalifikaciniai reikalavimai privačiam partneriui. Nepriklausomai nuo to, kokia 
pasirinkta VPSP forma, svarbu įvertinti privataus sektoriaus partnerį pagal šiuos 
svarbiausius kriterijus: rizikingumą, finansines galimybes, atliktų projektų analizę 
ir kompetenciją.  VPSP projektas taip pat turi būti analizuojamas miesto ar regiono 
darnios plėtros požiūriu: socialiniu, ekonominiu, bei poveikio aplinkai aspektais. 
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Vertinant socialiniu aspektu atkreipiamas dėmesys į darbo vietų sukūrimą, 
paslaugų ar produktų kokybės pagerinimą vartotojams, visuomenės pritarimą, 
vietovės įvaizdžio kaitą bei kitus veiksnius. Vertinant ekoniminiu požiūriu 
atsižvelgiama į infrastruktūros bei verslo plėtros galimybes, vietinių išteklių 
naudojimą, naujas technologijas bei rizikos vertinimą. Poveikio aplinkai aspektu 
vertinamas taršos mažinimas, aplinkosaugos priemonių panaudojimas, higieninė ir 
ekologinė būklė, įtaka gyventojų sveikatai ir kt. Susisteminti vertinimo aspektai ir 
kriterijai pateikti autorių sudarytame VPSP infrastruktūros statybos projektų 
efektyvumo įvertinimo modelyje (2 pav.).  
 

 
 
 
 

 
 

2 pav. VPSP infrastruktūros statybos projektų efektyvumo įvertinimo modelis  

Įvertinimas 
POVEIKIO APLINKAI 

ASPEKTAS 
SOCIALINIS ASPEKTAS EKONOMINIS ASPEKTAS

Taršos mažinimas 

Aplinkos apsaugos priemonių 
panaudojimas 

Higieninė ir ekologinė būklė 

Įtaka gyventojų sveikatai  

Naujų darbo vietų sukūrimas 

Vietovės įvaizdžio gerinimas  

Paslaugų/ produktų kokybė 

Visuomenės pritarimas 

Vietinių išteklių naudojimas 

Technologijų atnaujinimas 

Infrastruktūros plėtra 

Verslo plėtra 

Rizikos įvertinimas  

VPSP 
PROJEKTO ĮVERTINIMAS Privataus 

Techninis Finansinis Kompetencija 

Atiktų projektų analizė 

Techniniai rodikliai  

Naudojami ištekliai 

Eksploatacinės savybės  

Ilgaamžiškumas 

Kiti veiksniai 

Investicijų poreikis 

Finansavimo šaltiniai 

Eksploataciniai kaštai 

Finansiniai rodikliai 

Rizikos laipsnis 

Patikimumas 

Finansinės galimybės 
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Tolimesniame tyrimų etape numatomas matematinių metodų parinkimas bei 
pritaikymas VPSP infrastruktūros statybos projektų vertinimui kiekvienu aspektu 
atskirai bei apjungiant į kompleksinį efektyvumo įvertinimą.  
 
Išvados 
 
1. VPSP yra puiki galimybė įgyvendinti visuomenei naudingus infrastruktūros 

projektus, naudojant privataus sektoriaus kompetencijas bei finansavimą.  
2. Nors VPSP projektai sudaro sąlyginai nedidelį procentą Europos 

infrastruktūros investicijose, pastaruoju metu jų skaičius ir apimtys sparčiai 
auga daugelyje valstybių.  

3. VPSP taikymą Lietuvoje riboja teisinės sąlygos, žinių ir informacijos stoka, 
bendros partnerystės strategijos ir politikos valstybės mastu nebuvimas. 

4. Tinkamiausia VPSP forma pasirenkama atsižvelgiant į projekto pobūdį, 
poreikius ir infrastruktūros sektorių. 

5. Remiantis autorių sudarytu efektyvumo modeliu VPSP infrastruktūros 
statybos projektai gali būti kompeksiškai įvertinami finansiniu, techniniu, 
partnerio parinkimo, socialiniu, ekonominiu bei poveikio aplinkai aspektais. 
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Santrauka. Visi užsakovai ir rangovai reiškia nepasitenkinimą ne tik statybos darbų kokybe, 
aukštesne savikaina ir “blogomis kainomis”, bet ir pernelyg didele gausa ginčų statybos projektuose. 
Įprastinis projekto ir statinio procesas apima daug veiksnių, kurie daro stiprią įtaką ne tik projekto 
rezultatams, bet ir santykiams tarp užsakovų ir rangovų. Veikla parodė, kad pagal tikrąją situaciją, 
statybos valdymo projektuose reikalingi svarbiausi pokyčiai. Straipsnyje aprašytas pažangus projekto 
valdymas, įvertinant santykius tarp užsakovo, konsultanto ir rangovų. 

 
 

Introduction 
 

 Large projects in civil engineering have a long and complex life-cycle. The 
idea passes through design, realization and finally into the service phase. Main 
players in the principal four segments of the project (conception phase, design 
phase, tendering phase, execution phase) are the client or project owner, the 
consultants (engineer) and the executing companies or contractors.  
 Significant influence comes from the project owner and from the contractors 
who are aiming at different targets - in spite of the common project objectives. All 
over the world both parties complain about the quality of work, additional costs or 
bad prices, and bemoan the many disputes in construction projects. Their 
relationship is often neither collaboration nor partnership; it is rather a fight for 
individual advantages. Can we get optimal constructions in this way? 

The present situation on the construction market in many parts of the 
world may be characterized as follows [1, 2]: dissatisfied clients, mistrust 
between client and contractors, decrease of lowest price, increasing claim- and anti-
claim-management, a growing number of disputes and litigations, low rate of return 
and high risk of business failure, late payments - mainly by public entity clients.  
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The possibilities for changes 
 

 What are the future options for construction projects and will they bring 
about positive changes? The following ideas show possible developments: 

- an important increase of public or private investment does not seem to be 
realistic, thus no considerable change of the market is likely,  

- better prices are not possible without an increase in market demand and a 
change in the lowest-price of the clients, 

- optimisation of construction sequences and increasing automation are 
necessary - but any positive effects would probably be offset by the 
market developments, 

- the decreasing vertical range of production by relaying project elements 
to subcontractors does not really improve the situation,  

- a strong claim management brings individual benefits for contractors, but it 
is costly and leads to a disturbance adverse to the client, 

- bad prices will prevent contractors from investing in technical development 
or in costly specific proposals. 

 
The project process as well as the client-contractor relationship evolved 

over decades, much influenced by the social and the economic evolution and by 
increasing cost necessities. Attempts to amend the situation often did not 
change a lot. Individual solutions have been developed, e.g. various partnering 
concepts for a specific cause and Private public partnership. 

Managers of construction companies acknowledged the increasing 
importance of cooperating with clients, effective risk management, establishing 
new contracting models, cooperating with suppliers and establishing operating 
models. 

Basic changes for the management of construction projects actually seem 
to have a good chance of realization. But the present and the past situation as well 
as the above-mentioned possible developments show that we probably need 
more than the usual improvements to make real progress. They can only lead to 
incremental progress. Fundamental changes and real progress demand a 
reengineering, which means do the same thing in another way or do other things. 
Common practice has to be put into question, and - if necessary - to be 
configured in another way. A real change demands a multiple approach of 
elementary modifications to the way in which construction projects are currently 
realized. This reengineering will only be possible with the participation of both 
client and contractor. 
In order to identify the main causes for this situation and to find possible 
elements for change, we need to look at projects from another angle. Let us 
consider construction projects from two different basic angles: 1) the project 
process and 2) the relationship between the main parties (Fig. 1). 
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 Fig. 1. New approach for construction project management  
 

1)  The project process. The four phases deliver the entire project result 
in spite of multiple participants and multiple interests. So the entire project 
process has to be an integrated process which ensures continuity and 
transparency over all phases and for all participants. It must be a well-
structured, continuous and transparent project process with: integral 
consideration and treatment, knowledge transfer and knowledge management, 
integral risk management, structured project management, responsibility and 
decision-making structures. 
 2) The relationship between the main parties. As most disputes and 
critical changes arise in the execution phase, we refer here to the client-
contractor relationship. To identify the principal problems we consider two 
thoroughgoing positions: a) the client insists on maximum performance and 
quality, adherence to delivery dates and cost schedules. b) the contractor first wants to 
get the work order, then tries to deliver the minimum performance allowed by the 
contract and last installs a strong claim management for additional benefit. This may 
not always be the rule in the client-contractor relationship, it seems to be typical of 
the general situation. Based on this we identify five important elements: 
cooperative relationship, quality of works information, works changes, risk 
distribution, dispute solutions. 
 These elements should be part of a new approach for construction project 
management (Fig. 1). 

NEW APPROACH FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT

HIGHER QUALITY OF THE BUILDING 
HIGHER RETURNS AND LESS COSTS 

A WIN-WIN SITUATION FOR CONTRACTORS AND CLIENTS 

THE PROJECT PROCESS: 
integral consideration and 
treatment,  
knowledge transfer and 
knowledge management,  
integral risk management, 
structured project 
management,  
responsibility and 

THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE MAIN 

PARTIES: 
cooperative relationship,  
quality of works 
information,  
works changes,  
risk distribution,  
dispute solutions
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Advanced project management 

 
The following approach shall be an attempt at fundamental changes in 

construction project management. It consists of ten basic elements for the project 
process and for the relationship between clients, consultants and contractors. 

Cooperative relationship. The client-contractor relationship is one of the basic 
elements of the present situation in the construction market.  
 Most do not judge the current situation as cooperative and do not appreciate it. 
There is no winner for nearly half the clients and contractors, but one group sees the 
other in the advantage. Most wish to change the situation towards more cooperation. The 
next question deals with possible elements of a cooperative project realization: The 
most important elements contributing to partnering are fair risk distribution, clear 
distribution of roles and responsibilities, influence on the choice of partners, long-
term collaboration, regular meetings and common targets. Alternative methods of 
dispute solutions have a low level of agreement in the study as they are practically rarely 
known. Reasonable expectations are prerequisite for a successful partnership [1, 3]. 

The answers confirm the results of other studies and contribute to the principal 
targets above. Main results of a cooperative collaboration should be keeping 
completion dates, higher quality, synergetic effects, lower total costs, faster 
payments and less contractual changes. 
 Cooperative project management means:  

- willingness to cooperate and to achieve a win-win situation, 
- agreement on common project targets, 
- clear works information and fair changing-of-scope procedures, 
- fair risk distribution between client and contractors, 
- open communication and information, 
- clear distribution of roles and responsibilities, 
- acceptance of alternative dispute solutions. 
Works information. The client has to ensure a high performance design and to 

clearly define and comprise all duties and responsibilities in the works information. 
This includes all the necessary information and relevant explanations, including site 
visits during the bidding phase. Contractor and client have to ensure by joint efforts 
the full clarification of all questions and any obscurities during the bidding phase. 

Works changes. Client and contractor have to contract standardized processes 
for works changes.  
 Risk distribution. Projects in civil engineering always contain various types of 
risks which are specific to each project. Some risks can be avoided, some cannot. 
Others can be minimised by foresight or by transparency, and they must be subject to 
joint and cooperative solutions. Client and contractor ensure full transparency 
regarding risks and risk avoidance and agree on a balanced risk distribution in the 
contract. 
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 Responsibility and roles. Client and contractors guarantee clear 
responsibilities within their own organisation. The contract contains regulations for 
decision-making processes where both parties are concerned, including an 
escalation system. 
 Dispute avoidance and dispute solution. Client and contractor generally 
accept the principle of common problem solution. Regulations for reducing 
dispute risks (regular meetings and reporting, defined processes for critical 
elements such as works changes or decisions) and for dispute solutions are included 
in the contract. 

 Knowledge transfer and management. The bidding documentation contains all 
information necessary and useful to deliver the project the consultant has designed. The 
owner offers site visits to all bidders with the principal consultants. The offers 
workshops during the bidding phase in which the consultants explain their work and 
answer the bidders’ questions. The principal consultants must consult the contractors 
in order to foster knowledge transfer. During the design phase the offers workshops to 
discuss intended solutions. Moreover he must strictly ensure that all bidders obtain 
the same information. The encourages bidders to elaborate specific proposals. The 
integrates economic incentives to encourage the contractor to develop economical 
solutions during the execution. The final design is done by the consultants of the 
previous phases to assure an optimal knowledge transfer. 
 Integral vision of project and risk management. Continuous risk management 
process for all phases and participants, integral consideration, project owner responsible 
for process, risk culture and risk awareness for the entire project, risk knowledge 
transfer and risk control. 

Project management and project success. Construction projects are typical 
projects because of their unique character and the cost and time limit. An optimised 
project management is therefore an important success factor for them.  
 Project targets. The joint determination and commitment to project targets at 
the start of a project mutually by client and contractor is a major precondition for 
project success. 
 Decision authority. The top management should give enough decision authority 
to its project managers. 
 Communication. It is strongly recommended to discuss and ascertain the 
wishes and constraints concerning Communication at the project start. 

Risk management. Risk management has to be obligatory for every project in 
the design and in the execution phases. Actions have to be controlled; risk 
management must be a circular process. 

Project controlling. Project controlling, including cost and time as well as 
performance, contract and risk data, must be a basic element of every project. 
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 Conclusion  
 

Many activities show that the actual situation in managing construction 
projects is open for fundamental changes. Clients and contractors are discussing 
and developing new models of relationship. However, the situation demands more 
than incremental improvement. The presented paper gives an approach for an 
advanced project management based on partnership between client, consultant and 
contractors. The paper presents and describes the principal elements of this mode. 
Detailed elaboration must be done in individual projects. 
 

 References 

 
1.  White, D. & Fortune, J. Current Practice in Project Management – an empirical study. 

Int. Journal of Project Management, Vol 20, 2002. 

2.  Sarja, A. Integrated life cycle design of materials and structures. CIB World Congress, 
Gavle, Sweden, 1998. 

3.  Guide for service life design of buildings. Draft standard ISO/DIS 15686-1. ISO TC 
59/SC14. International Standards Organisation, 1998. 

332



 333

 
STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 
PROJEKTO KIEKYBINIS VERTINIMAS 

 
Quantitative Evaluation of Construction Technology Project 

 

O. Viliūnienė, L. Inokaitytė, G. Viliūnas 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. In the process of carrying out construction works at site, high-quality preparation of a 
technological project of construction works should be one of the most important stages. Unfortunately, 
technological projects of construction works are carried out by most contractors in a hurry, without 
deepening into particularity of a building and usually using the materials of former similar projects. 
Therefore, most of these projects fail to meet their purpose. 

Through analysis of various technological projects of construction works, the article aims at 
determining the main priorities demonstrating why technological projects of construction works fail to 
meet their purpose. To readjust qualitative evaluation of projects to quantitative one, an Analytic 
Hierarchy Process, AHP has been selected. 

 
1. Įvadas 
 
Lietuva jau keliolika metų išgyvena didelių pertvarkymų laikotarpį statybos 

srityje. Kaip prioritetinę problemą, kurią būtina spręsti artimiausiu metu, galėtume 
įvardinti poreikį taisyti statybos techninius reglamentus, išaiškinti ir sukonkretinti  
projektavimo, statybos ir pastatų pripažinimo tinkamais naudoti norminę bazę, 
ypač detalizuoti su statybos darbų vykdymu susijusius reglamentuojančius 
dokumentus. Vienas jų būtų STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, į kurio sudėtį 
įeina Statybos darbų technologijos projekto rengimo klausimai. Statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projektas - tai techninis dokumentas, kuris nustato 
konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo 
statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius 
sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Statybos 
darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius 
apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat 
atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito 
objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose 
bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės 
darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų 
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technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos 
vadovui [1]. 

Šio projekto rengimo problemą nuspręsta gvildenti po to, kai bendraujant su 
rangovais, bei atliekant projektų ekspertizes pastebėta, kad jų rengėjai statybos 
darbų technologinio projekto parengimui skiria nepakankamai dėmesio. Daugiau 
kaip 85 % Lietuvos statybos įmonių statybos darbų technologijos projektus rengia 
formaliai, nesigilinant į pastato specifiką, dažniausiai panaudojant prieš tai jau 
buvusių panašių technologinių  projektų medžiagą, be to, daugelis kalbintų rengėjų 
nelabai ir žino, ką turi parengti. Todėl dauguma atliekamų šių  projektų neatitinka 
savo paskirties, susidaro įspūdis, kad jie atliekami tik tam, kad to reikalauja 
statybos techniniai reglamentai. Žinoma, ne vien dėl rangovų kaltės tai vyksta. 
Didelę dalį kaltės turėtų prisiimti Aplinkos ministerija, kurios kai kurie darbuotojai 
neturi pakankamos patirties spęsti sudėtingus klausimus, siūlyti įstatymų 
korekcijas ir rengti naujus dokumentus. Šiam darbui reikia statybų rinkoje 
dirbančių specialistų pagalbos, kiekvieną dieną susiduriančių ir matančių ko būtent 
reikia imtis, norint efektyviai spręsti statybos darbų technologinio  projekto 
rengimo problemą. 

Diskutuojant su statybų specialistais statybos technologinio projekto rengimo 
klausimais, kaip pagrindinę priežastį, dėl ko statybos technologiniai projektai 
atliekami nesilaikant statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos 
darbai“ XI skyriau reikalavimų, nurodė painiavą projekto sudėtyje į kurį įtraukti 
tiek technologiniai, tiek organizaciniai statybos klausimai. Rangovai siūlė 
peržiūrėti statybos darbų projekto rengimo sudėti, kuriame turėtų likti tik su 
statybos darbų technologija susiję klausimai. Statybos darbų organizavimo 
klausimus iškeliant į  pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
projektą.   

Kita svari priežastis, kurią nurodė statybų specialistai tai, kad ne visus statybos  
procesus galima numatyti iš anksto ir jų vykdymui iki galo parengti  technologijos 
projektą tol kol prasidės statybos darbai, kaip to reikalauja reglamentas. Paprastai 
statybos procesuose dalyvauja ne viena statybinė organizacija, o daug daugiau, taip 
pat  ne visi subrangovai žinomi iš anksto. Todėl rangovai siūlė  numatyti statybos 
darbų technologijos projektą rengti lygiagrečiai statybos darbams, o ne taip kaip 
reikalauja statybos reglamentas iki statybos darbų pradžios. 

Siekiant, kad rangovai technologiškai teisingai ir saugiai organizuotų statybos 
darbus straipsnio autoriai pabandė sukonkretinti statybos darbų technologinio 
projekto rengimo sudėtį [2], kuriame be statybos darbų technologinių klausimų 
gana plačiai apimti statybos organizavimo klausimai. Pastarieji klausimai numatyti 
statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ [3] ir 
už kurio paruošimą atsakingas ne rangovas, bet statytojas. Be to, šio projekto 
parengimui suvestinės statybos kainos sąmatoje yra numatytos išlaidos 2-3 proc. 
nuo projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų išlaidų sumos. Tuo tarpu statybos 
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darbų technologinio projekto parengimui išlaidos nėra numatytos. Todėl rangovas 
rengdamas ši projektą apsiriboja minimaliomis darbo ir laiko sąnaudomis. 

Sukonkretinus statybos darbų technologijos projekto sudėtį būtų užtikrintas 
efektyvus projekto rengimas ir  būtų išvengta dubliavimo tarp statybos darbų 
technologinio ir pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektų, 
kurie klaidina rangovus. Be to, didesnį dėmesį būtų galima skirti ieškant racionalių 
statybos darbų vykdymo sprendimų. 

Vienas iš metodų, padėsiantis tiksliausiai nustatyti pagrindinius prioritetus dėl 
ko statybos darbų technologiniai projektai neatitinka savo paskirties, yra T.Saaty 
pasiūlytas Hierarchijos analizės metodas  (Analitic  Hierarchy Process, AHP). 

 
2. Vertinimo kriterijų ir jų parametrų lyginamųjų svorių nustatymas 

AHP metodu 
 
Hierarchijos analizės metodas duoda galimybę nustatyti vieno lygio 

hierarchijos kriterijų reikšmingumus aukštesnio lygio atžvilgiu arba kriterijų, 
nestruktūrizuotų hierarchiškai, svorius. Nemažai teorinių ir praktinių darbų skirta 
šio ekspertinio metodo teorijos ir jo taikymo galimybėms [4,5,6,7,8,9].  

Metodo pagrindą sudaro porinio palyginimo matrica .  
Kriterijų vertinimui pasirenkama specialistų (ekspertų) nuomonė, t.y. 

subjektyvus vertinimas, kuriam reikalinga aukšta ekspertų kvalifikacija, nes nuo to 
priklauso jų nuomonių suderinamumas. Šis metodas suteikia galimybę ekspertų 
kriterijų kokybinį įvertinimą pertvarkyti į kiekybinį. Be to metodas patogus dar 
tuo, kad lyginami kriterijai po du, o ne visi iš karto. Kriterijus lyginti yra 
nesudėtinga: nurodoma, kiek vienas kriterijus yra svarbesnis už kitą. Lyginimo 

rezultatą sudaro kvadratinė matrica ijxP =  (i,j=1,2,3,...,m). Ekspertai 

tarpusavyje lygina visus vertinimo kriterijus iK  ir jK  (i,j = 1,2,3...,m) čia m - 
lyginamų kriterijų skaičius. 

T.Saaty siūlė taikyti vertinimams praktikoje dažną penkių balų skalę (1-3-5-7-
9) [4]. Matricos P elementai pildomi laikantis šių reikalavimų.  

Ekspertai tarpusavyje lygina visus vertinimo kriterijus iK  ir jK  (i,j = 
1,2,3...,m) čia m - lyginamų kriterijų skaičius. 

Kriterijų lyginimo galimi atvejai:  kai matricos P elementai 1=ijx , kai abiejų 

lyginamųjų kriterijų reikšmingumai tiriamo reiškinio atžvilgiu yra vienodi , tokiu 
atveju visi pagrindinės įstrižainės elementai 1=iix  (i=1,2,3...,m), nes kiekvienas 

kriterijus lyginamas pats su savimi; kai matricos P elementai 3=iix , tai kriterijus 

iK  yra svarbesnis už kriterijų jK ; kai matricos P elementai 5=iix , tai kriterijus 
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iK  yra daug svarbesnis už kriterijų jK ; kai matricos P elementai 7=iix , tai 

kriterijus iK  yra gerokai svarbesnis už kriterijų jK ; kai matricos P elementai 

9=iix , tai kriterijus iK  yra nesulyginamai svarbesnis už kriterijų jK . Lyginiai 
įvertinimai (2-4-6-8) naudojami kaip kompromisiniai variantai, kai eksperto 
nuomonė skiriasi nuo tipinės. Kai kriterijai yra nežinomų svorių santykiai, matrica 

P yra atvirkštinė simetrinė, t.y. 
ji

pijx
1

= . Ekspertų vertinimo kriterijų lyginimo 

matrica P pateikta 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Ekspertų vertinimo kriterijų lyginimo matrica P 
Kriterijai K1 K2 ... Ki ... Km 

K1 X11 X12 ... X1i ... X1m 
K2 X21 X22 ... X2i ... X2m 
:       

Kj Xj1 Xj2 ... Xji ... Xjm 
:       

Km 
 

Xm1 Xm2 ... Xmi ... Xmm 

 
Kitas uždavinio etapas, tai ekspertų grupės suderinamumo nustatymas, 

naudojant konkordacijos koeficientą W [4,5,6]  
Pagrindinė konkordacijos koeficiento taikymo sąlyga yra visų kriterijų 

rangavimas, kurį atlieka visi ekspertai. Kriterijų rangai nustatomi prieš lyginant 
kriterijus poromis. Šiuo atveju kriterijų svarbumą galima pradėti lyginti eilės 
tvarka. Kitas žingsnis paskirstyti kriterijus ir nustatyti jų reikšmingumą t.y. 
kriterijų išdėstymas jų dydžių mažėjimo tvarka parodo kriterijų rangus. Šiuo atveju 
konkordacijos koeficiento pagrindą sudaro matrica ikrR = , (i=1,2,3,...,m; 
k=1,2,3,...,e ), kur m – kriterijų skaičius, e – ekspertų skaičius. Jeigu apskaičiuota 
konkordacijos koeficiento reikšmė patvirtina ekspertų nuomonių vieningumą, 
kriterijų svoriai bus visų ekspertų atitinkamų svorių reikšmių vidurkiai. 

Konkordacijos koeficientas  kinta nuo 0 iki 1. Esant pilnam ekspertų 
nuomonių sutapimui t.y. ekspertų ranžiruotės vienodos konkordancijos koeficiento 
W reikšmė yra arti vieneto, jei visos ranžiruotės skirtingos arba visai nesutampa – 
W reikšmė yra arti nulio.  
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3. Statybos darbų technologinių projektų nepakankamo paruošimo 
prioritetų įvertinimas AHP metodu 

 
Siekiant nustatyti statybos darbų technologinių projektų nepakankamo paruošimo 
reikšmingumą taikant Hierarchijos analizės metodą, buvo atlikta ekspertizė, kurią 
sudarė šie etapai: 
- tikslo formulavimas; 
- ekspertų kolektyvo formavimas; 
- apklausos organizavimas; 
- ekspertinės informacijos apdorojimas ir analizė. 
Ekspertų kolektyvas buvo suformuotas iš 35 ekspertų. Ekspertai buvo statybos 
įmonėse dirbantis praktikai gamybininkai. Pagrindinis reikalavimas ekspertui buvo 
kompetentingumas. Jie turėjo pasižymėti erudicija, intuicija, įvairiapusiškomis 
žiniomis statybos srityje. 
Apklausos organizavimui autorių kolektyvo sudarytas klausimynas, kuriame 
nurodoma šešios galimos priežastys lemiančios netinkamą statybos darbų 
technologinio projekto paruošimą (2 lentelė) . 
 
2 lentelė. Priežastys lemiančios netinkamą statybos darbų technologinio projekto 
paruošimą 

Kriterijai 
X1 Nekokybiškas Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

projekto dalies atlikimas 
X2 Netinkamas Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

projekto dalies rengimo etapas (projektavimo) 
X3 Netiksli Statybos darbų technologijos projekto sudėtis 
X4 Statybos darbų technologinio projekto rengėjo kompetencijos stoka 
X5 Per trumpas (kaip reikalauja statybos techninis reglamentas iki 

statybos darbų pradžios)  statybos darbų technologinio projekto 
atlikimo terminas 

X6 Kiti nenumatyti trukdžiai  
 

Ekspertinis vertinimas atliekamas klausimyno forma, o skaičiavimai 
atliekami matricos forma. Klausimyne pateikti duomenys surašomi į sprendimų 
matricą . Ekspertų nuomonių suderinamumo lygis - konkordacijos koeficientas 
W=0.62 t.y. ekspertų nuomonės suderintos. Kiekvieno eksperto suskaičiuotų pagal 
T. Saaty metodą kriterijų svorių vidurkiai ir atitinkamos rodiklių vietos pateiktos 3 
lentelėje. 

 
3 lentelė. Kriterijų svorių vidurkiai ir atitinkamos vietos 
Kriterijus X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Svorių 
vidurkiai 0,155  0,250 0,206  0,111 0,220 0,058 
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Kriterijų 
vietos IV I III  V II VI 

 
Išvados 
 
1. Statybos darbų technologinio projekto paskirties neatitikimo prioritetų 

nustatymui tinka taikyti  T.Saaty pasiūlytą Hierarchijos analizės metodą, kurio 
skaičiavimai parodė, kad labiausiai įtakojantis kriterijus X2  t.y. netinkamas 
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies rengimo 
etapas, kuris tiesiogiai įtakoja statybos darbų technologinio projekto rengimą 
statybos etape. 

2. Antras pagal svarbumą reikšmingas kriterijus X5 - per trumpas statybos darbų 
technologinio projekto atlikimo terminas. 

3. Trečias reikšmingas kriterijus X3 -  netiksli Statybos darbų technologijos projekto 
sudėtis.  

4. Siūloma peržiūrėti pasirengimo statybai - statybos darbų organizavimo  ir 
statybos darbų technologijos projektų rengimo etapus ir rengimo struktūrą. 

5. Siūloma pasirengimo statybai - statybos darbų organizavimo  ir statybos darbų 
technologijos projektų rengimo klausimus pavesti rangovams ir 
subrangovams, o statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2005 „Statinio 
projektavimas“ VI skyriaus „ Projekto sudėtis“  31.17 punkte numatytame 
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekte palikti tik  
pagrindinius reikalavimus statinio statybos pasirengimui ir statybos darbų 
organizavimui. 

6. Siūloma pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektą parengti 
iki statybos darbų pradžios paliekant teisė koreguoti sprendimus visos statybos 
metu.  

7. Statybos darbų technologijos projektą ruošti rangovų ir subrangovų 
lygiagrečiai statybos darbų vykdymui. 
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DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 
VADYBOS TENDENCIJOS STATYBOS ĮMONĖSE 
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R. Liaudanskienė1, R. Apanavičienė1 L Ustinovičius2 
1Kaunas University of Technology, 2Vilnius Gediminas Technical University, 

Lithuania 

 
Abstract. The analysis of accidents in construction companies shows that the main reasons are non-
compliance with standard acts, insufficient training of workers, poor work organisation, the absence of 
security measures, and unprepared work places. The integrated safety management strategy of a 
construction company includes the main aspects of accident prevention and safety management 
improvement at the company’s and project level. Preparation of a construction project realization plan, 
evaluation of risk factors, estimation of risk zones, general and personal safety measurements planning 
become the most important safety management tools. 

 

Įvadas 
Statyba – viena iš didžiausių Europos ūkio šakų, kurios metinė apyvarta vien 

Europos Sąjungos (ES) šalių viršija 900 milijardų eurų [1], joje dirba daugiau kaip 
12 milijonų žmonių [2].  Deja, šis sektorius taip pat pasižymi vienais iš prasčiausių 
darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) rodiklių regione. Palyginus su kitų  ES 
sektorių darbuotojais, statybose dirbantiems darbininkams vidutiniškai kyla 
dvigubai didesnė nemirtinų nelaimingų atsitikimų tikimybė [3]. 

Per pastaruosius dešimtmečius buvo priimta ir nuosekliai taikyta daug teisės 
aktų, leidusių pagerinti darbo sąlygas ES šalyse ir pasiekti didelę pažangą mažinant 
su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų skaičių. ES įsteigė Europos saugos 
ir sveikatos darbe agentūrą, kuri koordinuoja ir platina DSS informaciją atskirose 
šalyse, siekdama užtikrinti geresnes žmonių darbo sąlygas, skatinti techninės, 
mokslinės ir ekonominės informacijos keitimąsi.  

Nors glaudaus darbdavių, darbuotojų ir kitų partnerių bendradarbiavimo dėka 
pastaraisiais metais pasiekta ženkli pažanga gerinant DSS standartus, nelaimingų 
atsitikimų darbe mažinimas išlieka vienas iš svarbiausių ES uždavinių.  

 
Nelaimingų atsitikimų priežastys  

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ES Strukturinių fondų parama 
pastebimai pagyvino ekonominį šalies vystymąsi. Kita vertus, nemaža dalis 
kvalifikuotų darbininkų emigravo į senąsias Europos valstybes. Lietuvos valstybė, 
o ypatingai statybos įmonės, susidūrė su rimta kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo 
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problema. Augant statybos darbų apimtims Lietuvos statybos sektorius DSS 
požiūriu tapo pats pavojingiausias iš visų ekonominės veiklos sričių [4] (1 pav.). 
24% visų žuvusiųjų darbe sudaro žuvusieji statybose. 2007 m. statybose įvairias 
traumas patyrė apie 600 darbuotojų, 26 žuvo. 71% statybose žuvusiųjų ir apie 50% 
sunkiai susižalojusių statybos darbuotojų neturėjo sutartyje numatytos 
kvalifikacijos. Kas antras žuvęs statyboje buvo neblaivus. 2007 m. statybose 
nustatyta 44%  nelegalaus darbo atvejų [5].  

 
1 pav. Statybos darbų apimčių ir nelaimingų atsitikimų tendencijos 

Nors per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje pastebima nedidelė sunkių ir 
mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe mažėjimo tendencija, vis dėlto žuvusiųjų 
darbe skaičius 100 tūkst. darbuotojų, palyginti su ES šalių vidurkiu, dar yra gana 
didelis. 2007 m.  duomenimis, Lietuvoje 100 tūkst. dirbančių žmonių tenka 7,4 
mirtini atvejai darbe (jeigu skaičiuosime be eismo įvykių – 5,1), o ES vidurkis – 
keturios, Skandinavijoje – dvi mirtys.  
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Analizuojant statybvietėse įvykstančių sunkių nelaimingų atsitikimų 
priežastis, nustatyta, kad daugiau kaip du trečdaliai nelaimingų atsitikimų įvyksta 
dėl blogo darbų organizavimo, priežiūros ir kontrolės stokos, neįvertinus 
profesinės rizikos. Gana aukštą traumatizmo lygį lemia ne tik DSS reikalavimų 
nesilaikymas, bet ir aplinkybės bei pažeidimai, susiję su eismo (kasmet apie 30%), 
priešgaisrinės bei elektros saugos reikalavimų nesilaikymu, taip pat darbo 
drausmės stoka, pasireiškiančia alkoholio vartojimu darbe (kasmet apie 35% visų 
žuvusiųjų darbe, o statybose beveik pusė buvo neblaivūs). [5].  

DSS darbe reikalavimų bei drausmės nesilaikymas statybos įmonėse sukėlė 
katastrofiškas pasekmes. Žuvusiųjų darbe neblaivių darbuotojų skaičius padidėjo 
nuo 28% 2003 m. iki 41% 2007 m., o statybos sektoriaus įmonėse - iki 50%.  
Šiame sektoriuje 2007 m. iš 4 nukritusių iš aukščio ir mirtinai traumuotų 
darbuotojų tik vienas buvo blaivus. Senosiose ES valstybėse narėse darbe žuvusių 
neblaivių darbuotojų skaičius neviršija 5%, o Lietuvoje – viršijamas vidutiniškai 8 
kartus (2007 m.).   

Nesaugaus darbo išlaidos 
Jungtinėje Karalystėje atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad statybos 

sektoriaus nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų išlaidos (įskaitant, be 
kitų, ir išlaidas už sugaištą laiką, neatvykimą į darbą, išlaidas sveikatai ir 
draudimui) sudarė 8,5% statybos projekto išlaidų [6]. Darant prielaidą, kad 
apskaičiavimai atspindi visos ES padėtį, šios išlaidos sudarytų beveik 75 milijardus 
eurų per metus arba beveik 200 eurų kiekvienam ES gyventojui [1].  

Europos Bendrijos komisija paskelbė Komunikatą dėl 2007-2012 m, 
Bendrijos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos, pagal kurią iki 2012 m. 
siekiama 25% sumažinti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių. 
Ekonominis šios strategijos poveikis turėtų būti tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
dėl nelaimingų atsitikimų bei su darbu susijusių sveikatos problemų nukentėjusiam 
darbuotojui, jo šeimai, darbdaviui ir visuomenei mažinimas.  

Šiuo metu Lietuvoje lyginant socialinio draudimo išmokas su lėšomis, 
skirtomis nelaimingų atsitikimų prevencijai, matyti, kad DSS būklės pokyčiai gali 
turėti ženklų teigiamą poveikį ekonomikai. (2 pav.).  
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2 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų 
struktūra Lietuvoje 

 
DSS užtikrinimas naudingas statybos verslui. Teigiama saugos kultūra yra 

svarbi išsaugant personalo moralę ir įsipareigojimus įmonei. Ji taip pat padeda 
sudaryti gerą įvaizdį ir užmegzti ryšius su verslo partneriais. Todėl būtinas 
integruotas požiūris į sveikatos ir saugos vadybą, kuri užtikrina saugių darbo 
metodų taikymą įmonėje. 

 
Sveikatos ir saugos vadyba statybos įmonėse 
Lietuvoje užregistruota apie 4000 statybinių įmonių. Didžiąją statybos 

sektoriaus bendrovių dalį sudaro mažos ir vidutinės įmonės, paprastai neturinčios 
išteklių ir sugebėjimų gerinti savo veiklą DSS požiūriu. 220 įmonių yra Lietuvos 
statybininkų asociacijos narės, jos atlieka apie 60% visų statybos darbų mūsų 
šalyje. Iš 2007 m.  įvykusių 29 mirtinų nelaimingų atsitikimų statybos sektoriuje 
tik 5 (t.y. 17%)  įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos įmonėse. Tai rodo, kad, 
siekiant spręsti įvairias saugos ir sveikatos problemas, būtina bendrai dirbti 
sektoriaus viduje – kaupti profesines žinias ir informaciją, taip pat ir geros 
praktikos pavyzdžius. ES lygiu puikus tokio bendradarbiavimo pavyzdys –  
Europos statybos pramonės federacijos (FIEC) ir Europos statybos ir stalių 
federacijos (EFBWW) partnerystė [1]. 

Sveikatos ir saugos valdymas statybos įmonėje leidžia padidinti saugaus 
darbo tikimybę. Pagrindiniai įmonės DSS vadybos principai ir tikslai turi 
atitikti įmonės DSS politiką, teisinius reikalavimus ir profesinės rizikos 
prevencijos įsipareigojimus (3 pav.).  
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3 pav. Proceso, pagrįsto esminiais DSS vadybos  sistemos reikalavimais, struktūra 
 
 
Kad įmonėje sėkmingai ir efektyviai vyktų šis procesas, turėtų būti suformuoti 

ir įgyvendinti visi pagrindiniai DSS vadybos sistemos elementai. Tinkamai 
suformuluota ir patvirtinta DSS politika įmonėje - vienas iš esminių garantų DSS 
būklei gerinti. 

Tipinis DSS valdymo modelis orentuotas į darbuotoją (4 pav.). Kruopščiai ir 
našiai dirbantys darbuotojai yra didžiausias įmonės turtas. Kai įmonėje dirbama be 
įvairių trukdžių, kurie atsiranda dėl netinkamai įrengtų ir nesaugių darbo vietų,  
padidinamas darbuotojų darbo produktyvumas bei gerinama socialinė darbo 
atmosfera.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Darbų 
planavimas 

Nuolatinis 
tobulinimas 

Įmonės 
politika 

Planų 
įgyvendinimas  Valdymo 

peržiūra 

Geresnė 
darbo 

kokybė

Didesnis darbo 
užmokestis, geresnės ir 
saugesnės darbo sąlygos 

Tikrinimas ir 
koregavimo 

veiksmai

Didesnis 
produktyvumas 

Išorės reikalavimai Įmonės bendri tikslai ir principai 

Užduotys ir reikalavimai, užtikrinantys darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje  
• DSS politikos ir strategijos sukūrimas  

DSS politikos ir strategijos įgyvendinimas  
• Atsakomybės, užduočių ir įgaliojimų paskirstymas  
• DSS vadybos sistemos struktūros nustatymas  
• Informacijos srauto (išorės bei vidinio) ir darbuotojų bendradarbiavimo 

reguliavimas 
• DSS įsipareigojimų, tiesiogiai susijusių su siekiamais tikslais, nustatymas bei 

raštiškas jų įforminimas ir vykdymas  
• DSS reikalavimų reglamentavimas visoje įmonės veikloje 

Rezultatų nustatymas ir įvertinimas 
• DSS vadybos rezultatų nustatymas bei DSS būklės pagerėjimo įvertinimas  
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Norint užtikrinti DSS efektyvų valdymą statybos įmonėse, būtina užtikrinti 

darbuotojų saugą statybos projektų įgyvendinimo metu. 
 
DSS užtikrinimas įgyvendinant statybos projektus 
Saugios ir sveikos darbo vietos užtikrinimas – neatskiriama sėkmingai 

veikiančios įmonės valdymo dalis. Bendras požiūris į saugos ir sveikatos 
užtikrinimą formuojamas įgyvendinant statybos projektus.  

Statybvietėms būdingas mobilumas, rizika dėl besikeičiančių pavojų, 
personalo kaita, suderintų projektuotojų ir darbų vykdytojų veiksmų trūkumas, 
viena kitą keičiančių arba tuo pat metu kelių įmonių vykdomas darbas 
statybvietėje. Nuolat besikeičiančios darbo sąlygos statybvietėse sukuria vis naujų 
pavojų, kurių grėsmės įmonių, darbų vadovai vis dar dažnai nevertina. Sėkmingas 
rizikos valdymas statybvietėje ne tik užtikrina DSS, bet taip pat ženkliai sumažina 
galimus projekto nuostolius.  

Norint užtikrinti DSS, būtina nustatyti visus galimus projekto rizikos 
veiksnius visuose projekto etapuose. Europos Komisijos užsakymu atlikto tyrimo 
duomenimis 80% visų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių atliekant statybos 
darbus, sudaro organizacinės priežastys – nepatenkinamas projekto ar/ir 
organizacinis sprendimas arba blogas darbų planavimas [1].  Prieš darbų pradžią 
atlikti tyrimai leidžia pasiekti integruotą kolektyvinę saugą, kuri yra vieningai 
pripažįstama kaip efektyviausia priemonė kovoje su nelaimingais atsitikimais 
darbe. DSS priemonių planas yra sudedamoji techninio projekto statybos 
organizavimo dalis [7]. Todėl projektuotojas, projekto vadovas, projekto saugos ir 
sveikatos koordinatorius turi gerai apgalvoti būsimus darbų vykdymo procesus 
prieš jų įgyvendinimą. 
 
Išvados 
1. Nors Lietuvoje įgyvendinti ES teisės aktai, tačiau statistikos duomenys byloja 
apie nelaimingų atsitikimų statybos sektoriuje augimą. 
2. Nepakankama darbininkų kvalifikacija ir darbo drausmės pažeidimai yra 
pagrindinės nelaimingų atsitikimų Lietuvos statybos sektoriuje priežastys. 
3. Lietuvoje per mažai lėšų (tik 12% socialinių išmokų) yra skiriama nelaimingų 
atsitikimų prevencijai. 
4. Sveikatos ir saugos vadybos sistemos įdiegimas statybos įmonėje padidina 
saugaus darbo tikimybę. 
5. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių planavimas ir koordinavimas visuose 
projekto valdymo etapuose leidžia numatyti galimus projekto rizikos veiksnius 
statybvietėje,  įvertinti jų poveikį bei užtikrinti nelaimingų atsitikimų prevenciją.  
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MONOLITINIŲ BETONINIŲ GRINDŲ IR JŲ 
DANGŲ ĮRENGIMO PATIKIMUMO ANALIZĖ 

 
Analysis of Reliability of Installation Monolithic Concrete Floors 

and their Covering 
 

V.Žiogas, S.Juočiūnas, V. Medelienė 
Kauno technologijos universitetas, Lietuva 

 
Abstract. In this paper are analyzed factors influence reliability of monolithic concrete floors and their 
covering. The three main factors adjudicate reliability of monolithic concrete floors: design, technology 
of installation and condition of exploitation. There are proposed variation limit of floor parameters 
(concrete class, degree of reinforcement and thickness of floors) subject to axle load magnitude. 
Reliability of floor in exploitation time estimated for cyclical, dynamic loads. Exploitation reliability of 
floors strengthening surface depend on bonding of strengthening layer (strength of tensile) with main 
layer. 
 

Įvadas 
 
Šiuo metu Lietuvoje, statant pramoninius, administracinius pastatus, keičiant 

jų paskirtį ir atliekant rekonstrukcijas, įrengiamos įvairių konstrukcinių sprendimų 
monolitines betoninės grindys.  

Grindis projektuoja ir įrengia skirtingo techninio lygio vykdytojai. Dažnai 
skirtingos paskirties grindims priimami panašūs konstrukciniai ir technologiniai 
sprendimai, kurie įtakoja grindų patikimumą.  

Projektuojant monolitines betonines grindis vertinama: būsimos apkrovos 
pobūdis ir jos dydis (P), pagrindo ir supilto sustiprinto pasluoksnio deformacijų 
moduliai (Ev1 ir Ev2), betono stiprio klasė (C), betono armavimo laipsnis (µ), grindų 
storis (h), atstumas tarp siūlių (ls) ir grindų paviršiaus užbaigtumas. 

Monolitines betonines grindis galima projektuoti naudojant įvairias metodikas 
[1, 2, 3]. Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių grindų parametrų –grindų storis, 
paskaičiuotas pagal įvairias metodikas yra skirtingas [4]. Tai reiškia, kad jau 
pradinė stadija – projektavimas turi įtakos grindų patikimumui.  

Įrengiant monolitines betonines grindis, didelę įtaką patikimumo vertinimui 
turi neleistinos technologinių procesų pažaidos. Tikimybė, kad iš daugelio 
technologinių procesų, kuris nors bus pažeistas yra didelė. Praktiniai stebėjimai 
objektuose ir pažaidų fiksavimas rodo, kad dažnai gamybos metu pažeidžiami ne 
vienas, o keletas technologinio proceso parametrų. Nustatant grindų įrengimo 
technologijos patikimumą būtina vertinti: tiekiamo betono mišinio slankumo 
pokyčius (∆S), betono stiprio gniuždant kitimą (fck), grindų betono tankį ( bρ ), 
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betono struktūros formavimosi pradžią (tstr.f),siūlių įpjovimo laiką (ts.įp.), kietėjimo 
temperatūrą (Tk) ir kietėjimo sąlygų ypatumus. 

Grindų patikimumą eksploatacijos metu apsprendžia jų gebėjimas atlaikyti 
mechanines, dinamines ir cheminį poveikį. 

Šio darbo tikslas susisteminti veiksnius, įtakojančius monolitinių betoninių 
grindų patikimumą, sudaryti jų schemą ir atlikti pagrindinių projektavimo, 
įrengimo technologijos procesų rodiklių ir eksploatavimo apkrovų įtakos analizę 
grindų patikimumui. 

Veiksniai įtakojantys monolitinių betoninių grindų patikimumui pateikti 1 
paveiksle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Veiksniai įtakojantys monolitinių betoninių grindų ir jų dangų  įrengimo       

patikimumą 
 

Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo procesas yra tikimybinis, 
nes jame veikia daugelis projektavimo, technologinių, eksploatacinių ir kitų 
veiksnių. Įvertinus šių pažaidų tikimybę ir jų poveikį monolitinių betoninių grindų 
įrengimo procesui bus nustatytas grindų patikimumas. 

Eksploatavimo 
sąlygos 

Projektiniai 
sprendimai 

Įrengimo 
technologija 

Apkrova (P) 
Betono stiprio klasė (fck) 
Pagrindo tamprumo 
modulis (Ev2/Ev1) 
Armavimo laipsnis (µ,) 
Grindų storis (h) 
Atstumas tarp siūlių (ls,) 
Dangos storis (hd) 
Dangos medžiagos 
 

Monolitinių 
betoninių grindų  

ir jų dangų 
patikimumas 

Slankumas (∆S, mm) 
Betono stipris gniuždant 
(∆fck) ir tankis (ρb)  
Betono struktūros 
formavimosi trukmė (Tst,f) 
Siūlių įpjovimo laikas 
(Ts.įp.) 
Kietėjimo trukmė (Tkiet.) 
Kietėjimo sąlygos 
Pagrindo paviršiaus 
kokybė 
Medžiagų pagaminimo 
objekte kokybė 
Dangos sluoksnio storio 
suformavimas  

Mechaninės 
apkrovos 
Ciklinės-dinaminės 
apkrovos 
Cheminės apkrovos 
Stiprinančio 
paviršiaus sluoksnio 
sukibimo stipris 
Lygumas 
Dėvėjimasis 
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1. Projektinių sprendimų įtaka monolitinių betoninių grindų 

patikimumui 
 
Iš sudarytos schemos (1 pav.) matome, kad pirmiausia monolitinių betoninių 

grindų patikimumą sąlygoja projektiniai sprendimai, kurie priimami atsižvelgiant į 
projektuojamų grindų parametrus. Šiuo metu monolitinės betoninės grindys 
daugiausia armuojamos metaliniu pluoštu, todėl 2 paveiksle pateiktas šio tipo 
grindų gebėjimas atlaikyti apkrovas kintant grindų storiui, metalinio pluošto 
kiekiui betono mišinyje ir betono stiprio klasei. Iš pateiktų tyrimo rezultatų 
matome, kad grindų gebėjimas atlaikyti analogiškas apkrovas priklauso nuo grindų 
storio (h), armavimo laipsnio (µ) ir betono stiprio klasės (fck), o grindų storis didėja 
mažėjant metalinio pluošto kiekiui ir betono stiprio klasei. 

 
2 pav. Grindų gebėjimas atlaikyti apkrovas kintant storiui, metalinio pluošto kiekiui ir 

betono stiprio klasei  
 
Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai monolitinės betoninės grindys 

įrengiamos be jų projektavimo ir nėra žinoma ar grindų plokštė atlaikys 
eksploatacines apkrovas. Remiantis 2 paveikslo duomenimis, taip pat galima 
nustatyti  kokias apkrovas atlaikys tam tikro storio grindų plokštė. Įrengiant grindis 
be detalesnio projektavimo, jos bus arba neekonomiškos, arba nepatikimos. 
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2. Įrengimo technologijos įtaka monolitinių betoninių grindų 
patikimumui 

 
Kitas monolitinių betoninių grindų patikimumo nustatymo etapas yra 

technologinių veiksnių įtaka. Atlikti praktiniai stebėjimai rodo, kad dažniausiai, 
įrengiant monolitines betonines grindis, pažeidžiami betono mišinio slankumo 
reikalavimai. Tuo tikslu buvo atlikti eksperimentiniai tyrimai, siekiant nustatyti 
kokiose ribose kinta betono mišinio slankumas, betono tankis ir betono stipris 
gniuždant gamybos sąlygomis. Tiriamojo betono charakteristikos buvo šios: 
betono mišinio slankumas – S3, betono tankis ir projektinė betono stiprio klasė 
C30/37. Šių parametrų kitimas buvo įvertintas sudarant histogramas ir 
apskaičiuojant tikimybės p įvertį ( p̂ ), tikimybės įverčio santykinę paklaidą ( pS ˆ ), 

maksimalią paklaidą ( p̂∆ , kai pasikliovimo lygmuo γ=0,95) ir tikimybės 
pasikliautinasis intervalas pagal žinomas formules [6]. Tyrimo duomenys pateikti 1 
lentelėje. 
 
1 lentelė. Tikimybės p įverčiai 
 

Skaičiuojamasis  dydis p̂  pS ˆ  p̂∆  

    

Tikimybės 
pasikliautinasis 
intervalas 

Betono mišinio slankumas, mm 0,37 0,088 0,172 0,194 0,561 
Betono stipris gniuždant,MPa 0,91 0,039 0,077 0,830 0,985 

 
Tyrimo rezultatai parodė, kad betono mišinio slankumas , betono tankis ir 

betono stipris gniuždant kinta pagal normalųjį skirstinį.  Iš 1 lentelės matome, kad 
betono mišinio slankumo tikimybės įvertis lygus 0,37 arba 37 % reikšmių atitinka 
betono mišiniui keliamus reikalavimus, o tikimybės paskliautinasis intervalas 
p∈ (0,194;0,561). Betono stiprio gniuždant keliamus reikalavimus tenkina 91% 
imčių, o tikimybės paskliautinasis intervalas p∈ (0,830; 0,985). 

Monolitinių betoninių grindų įrengimo technologiniai procesai labiausiai 
susieti su šviežiai suformuoto betono kietėjimo kinetika pradinėje stadijoje. 
Betoninių grindų paviršiaus glaistymo ir grindų paviršių stiprinančios medžiagos 
užbarstymo pradžią apsprendžia   sukloto  betono  kietėjimo kinetika ir struktūrinis  
stipris. 

Gamyboje plačiai naudojamų betono sudėčių su superplastikliais struktūros 
formavimosi trukmės pateikiamos  3 paveiksle. 
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3 pav. Įvairių superplastiklių ir aplinkos temperatūros įtaka betono struktūros  formavimosi 

pradžiai 
 
Kaip pastebime, gamybos sąlygomis betono struktūros intensyvaus 

formavimosi pradžia kinta plačiose ribose ir gali skirtis tris kartus. Tinkamai 
neįvertinus šio technologinio parametro, nebus pasiekta gera grindų paviršiaus 
stiprinančio sluoksnio kokybė ir jo sukibimo su pagrindiniu sluoksniu 
patikimumas. 

 
3. Eksploatavimo sąlygų įtaka monolitinių betoninių grindų patikimumui 

 
Eksploatuojamos monolitinės betoninės grindys yra veikiamos mechaninių, 

ciklinių dinaminių ir įvairios cheminės aplinkos. Šiame straipsnyje pateikiame 
metalinio plaušo įtaką monolitinių betoninių grindų cikliniam stipriui. Remiantis 
eksperimentiniais tyrimais [7] nustatyta įvairaus metalinio plaušo įtaka stipriui 
(įtempio koeficientas), veikiant ciklinėms apkrovoms. Įtempių koeficientas yra 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

N
d
l

Vn
f

f
fs log0654,00764,00259,1 ⋅−⋅+=    (1) 

čia: ns–įtempių santykis; Vf–metalinio pluošto kiekis,%; 
f

f

d
l

– metalinio pluošto 

ilgio ir skersmens santykis; N–nuovargio ciklų skaičius, (čia N=106). 
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Atlikti skaičiavimai parodė, kad metalinio pluošto lf/df nežymiai turi įtakos 
įtempių santykiui, kuris padidėja 1,5%. Padidėjus metalinio pluošto kiekiui nuo 
0,25 iki 1% įtempimų santykis padidėja apie 6%. Vadinasi, įrengiant monolitines 
betonines grindis vienos rūšies metalinį pluoštą galima pakeisti kitos rūšies pluoštu 
nepabloginus grindų eksploatacinių savybių, o tuo pačiu ir patikimumo. 

Šiuo metu daugiausia monolitinės betoninės grindys įrengiamos su 
stiprinančiuoju sluoksniu, kuris padidina grindų stiprumą bei sumažina dilumą. Šis 
technologinis procesas labiausiai susietas su šviežiai suformuoto betono kietėjimo 
kinetika pradinėje stadijoje, todėl svarbu įvertinti ne tik šviežiai sutankinto betono 
mišinio, bet ir paviršiaus stiprinančių medžiagų kietėjimo kinetiką. Taip pat būtina 
betono sudėtims parinkti tinkamus priedus, įvertinti aplinkos temperatūrą ir 
suderinti technologinius procesus taip, kad grindų pagrindinio sluoksnio betono ir 
ant jo uždėto stiprinančio sluoksnio intensyvus struktūros formavimasis vyktų 
galimai tuo pačiu momentu arba nežymimai pagrindinio betono sluoksnio 
struktūros formavimasis atsiliktų [5, 8]. Tuo tikslu gamybos sąlygomis atlikti 
eksperimentiniai tyrimai, siekiant nustatyti stiprinančios medžiagos („Duracem“) 
sukibimo stiprį su pagrindu (betono pagrindas C20/25 stiprio klasės). Šio 
parametro kitimas buvo įvertintas sudarant histogramą (3 pav.) ir apskaičiuojant 
tikimybės p įvertį ( p̂ ), tikimybės įverčio santykinę paklaidą ( pS ˆ ), maksimalią 

paklaidą ( p̂∆ , kai pasikliovimo lygmuo γ=0,95) ir tikimybės pasikliautinasis 
intervalas (2 lentelė). 

Ankstyvoje kietėjimo stadijoje monolitinių betoninių grindų sustiprinto 
paviršiaus pleišėjimą gali sukelti cemento hidratacijos šiluma, terminis 
išsiplėtimas, paviršiaus stiprinančio sluoksnio struktūros formavimosi 
nesuderinamumas, susitraukimo deformacijos ir nepakankamas betono stipris 
tempimo deformacijoms. Šie veiksniai tarpusavyje labai susieti ir turi svarbią įtaką 
betoninių grindų kokybei ir patikimumui. 
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4 pav. Stiprinančios medžiagos sukibimo su betono pagrindu stiprio tempiant     histograma 
 

Iš 4 paveikslo matome, kad vidutinis stiprinančios medžiagos sukibimo su 
betono pagrindu stipris  tempiant yra 2,32 MPa ir dažniausiai įgyja reikšmes 
didesnis nei 1,38 MPa ir neviršija 1,78 MPa. Bandymas atliktas pagal standartą [9].  
 
2 lentelė. Sukibimo stiprio tempiant tikimybės p įverčiai 
 

Skaičiuojamasis  dydis p̂  pS ˆ  p̂∆  

    

Tikimybės 
pasikliautinasis 
intervalas 

Sukibimo stipris tempiant , MPa 0,88 0,058 0,115 0,760 0,990 
 

Iš 2 lentelėje pateiktų tyrimo rezultatų matome, kad sukibimo stiprio tempiant 
tikimybės įvertis lygus 0,88 arba 88% reikšmių atitinka stipriui tempiant keliamus 
reikalavimus (fs.t=1,5 MPa), o tikimybės pasikliautinasis intervalas p∈ (0,760; 
0,990). 

 
Išvados 
 

1. Monolitinių betoninių grindų patikimumą apsprendžia trys pagrindiniai 
veiksniai: projektavimas, įrengimo technologija ir eksploatavimo sąlygos. Atskirus 
veiksnius sudarantys parametrai gali būti aprašomi tikimybiniais rodikliais.  
2. Grindų gebėjimas atlaikyti projektuojamas apkrovas priklauso nuo grindų 
storio, betono stiprio ir metalinio pluošto kiekio.  
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3. Atlikti tyrimai parodė, kad įrengiant monolitines betonines grindis vienos rūšies 
metalinį pluoštą galima pakeisti kitos rūšies pluoštu nepabloginus grindų 
patikimumo. 
4. Siekiant išvengti atsitiktinių defektų, padidinti grindų stiprinančio sluoksnio 
sukibimo patikimumą, rekomenduojama atsižvelgti į betono sudėtį, įvertinti 
aplinkos temperatūrą ir suderinti technologinius procesus taip, kad grindų 
pagrindinio sluoksnio betono ir ant jo uždėto stiprinančio sluoksnio intensyvus 
struktūros formavimasis vyktų galimai tuo pačiu metu. 
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