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Įvadas
Pastatai ir statiniai yra statomi naudojant įvairias statybines medžiagas. Tinkamai 
jas parinkus ir sugrupavus, užtikrinamas konstrukcinio elemento, pastato ar stati-
nio patikimumas, ilgaamžiškumas, estetiškumas, kartu ir ekonomiškumas. 

Statybinių medžiagų dalyko tikslas – apibūdinti įvairias statybines medžiagas ir 
gaminius, jų savybes, tyrimo metodus, sandaros pagrindus, savybių kitimo dėsnin-
gumus, gamybos technologijas, kokybiškesnių, geresnių savybių medžiagų kūrimo 
ir tikslinio panaudojimo galimybes.

Pakankamas dėmesys vadovėlyje skirimas medžiagų sudėčiai ir gamybos proce-
sams, kurie pagrįsti fizikos ir chemijos dėsniais, akcentuojant bendruosius teorinius 
medžiagotyros pagrindus. Medžiagos esminių savybių įvertinimas leidžia raciona-
liau ją panaudoti pastate ar statinyje.

Medžiagas ir energiją galima taupyti įvairiais būdais: racionaliai eksploatuojant ža-
liavų telkinius, taikant efektyvias gamybos technologijas. Svarbu žinios, sumanumas 
ir inžineriniai sugebėjimai, suvokimas, kad svarūs mokslo laimėjimai leidžia kurti 
naujas medžiagas ar modifikuoti energetinius išteklius tausojančius gaminius.

Statybinių medžiagų kaina įprastai esti apie 70 % visos pastato vertės. Mūsų šalis 
nėra turtinga gamtinių žaliavų, todėl labai svarbu jas racionaliai naudoti, tobulinti, 
gerinti gaminių kokybę, technologijas. Tai įmanoma tik tuomet, kai medžiagų ga-
mybos ir statybos valdymas pagrįstas aukštos inžinerinės kultūros žiniomis. 

Sukurti medžiagų ir dirbinių daugelio savybių, pavyzdžiui, stiprio, masės, tan-
kio, deformatyvumo, šilumos ir garso laidžio išankstinio prognozavimo metodai. 
Šalyje statybinės medžiagos gaminamos iš vietinių, dažnai – iš kintamų charakte-
ristikų žaliavų. Jų savybes prognozuoti yra svarbu, nes būtina parinkti gamybos 
technologinius procesus ir įrenginius, kad pagamintų dirbinių struktūra, savybės ir 
kokybiniai rodikliai tenkintų naudotojų poreikius. Be to, būtina mažinti naudojamų 
medžiagų ir konstrukcijų masę, taip pat transporto bei montavimo išlaidas, didinti 
jų patikimumą ir ilgaamžiškumą. 

Vadovėlyje pateikiamos apibendrintos visų tradicinių bei naujai atsiradusių sta-
tybinių medžiagų ir gaminių gamybos schemos, pagrindinės jų gamybai naudo-
jamos žaliavos, pateikiamos žinios apie medžiagų gamybos principus, naudojimo 
ypatumus. Daug statybos produktų gaminama šalyje, dar daugiau atvežama iš kitų 
kraštų. Portlandcementis, įvairių rūšių betonas, keraminiai dirbiniai, medienos, na-
tūralaus akmens gaminiai – tai tradiciniai produktai statyboje. Vadovėlyje pateikta 
netradicinė medžiaga – sausieji mišiniai (skiedinio ir betono) daugeliui yra naujas 
dalykas, nors šio tipo medžiagos jau pripažintos statybininkų, kai kurie iš jų šiems 
mišiniams teikia pirmenybę. Mišinių sudėtis yra daugiakomponentė ir sudėtinga,  
todėl nuo įeinančių skiedinių komponentų kiekių tikslumo priklauso galutinio 
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produkto kokybė. Sausųjų mišinių vežimo atstumai neriboti, nes vežant savybės 
nepasikeičia, vežti tinka visos transporto priemonės, mišiniai patogūs sandėliuoti, 
nes jų naudojimo terminų neriboja rišiklių kietėjimo laikas, vežami ir laikomi san-
dėlyje mišiniai neišsibarsto. Gaminami tik specialiose gamyklose, nes reikia tikslios 
dozavimo ir maišymo įrangos. Šalyje gaminami mišiniai iš vietinių žaliavų turi 
didelę paklausą, nes yra geros kokybės ir pigūs. 

Statybinių medžiagų nomenklatūra vystantis gamybos technologijoms nuolat 
didėja, atsiranda geresnių techninių savybių produktų, todėl visos medžiagos pri-
valomai standartizuojamos. Standartų tikslas – užtikrinti gerą statybos produktų 
kokybę, patikimumą ir ilgaamžiškumą, naudojimo ekonomiškumą. Vadovėlyje są-
vokos, techniniai reikalavimai, gaminių rūšys, kokybės klasės, bandymo metodai, 
ženklinimas ir kiti duomenys pateikti iš galiojančių standartų. Standartai yra ku-
riami Lietuvoje arba Lietuvos standartais tampa tarptautiniai ir Europos standar-
tai, jeigu juos priima standartų technikos komitetas. Standartą dažniausiai sudaro 
informaciniai ir normatyviniai standarto sandai bei normatyvinės nuorodos į kitus 
standartus.

Statybos inžinerijos specialistams tenka dirbti įvairios paskirties statybos ben-
drovėse ir statybinių konstrukcijų gamybos įmonėse. Šiems darbams tinkamai atlik-
ti būtina gerai išmanyti statybines medžiagas. Šios žinios specialistams yra svarbios, 
nes negalima sukurti efektyvių ir patikimų konstrukcijų ar įvertinti jų būklės, neži-
nant medžiagos savybių, naudojimo būdų, neatsižvelgiant į konstrukcijos paskirtį, 
jos naudojimo sąlygas.

Statybos inžinieriui svarbu žinios, sumanumas ir inžineriniai sugebėjimai, su-
vokimas, kad svarūs mokslo laimėjimai leidžia kurti naujas konstrukcijas ir statyti 
įvairius pastatus, naudojant tinkamiausias statybines medžiagas bei suvokus me-
džiagų savybių kitimo dėsningumus.

Vadovėlio pirmąjį–ketvirtąjį, septintąjį, devintąjį skyrius parengė doc. dr. R. Žu-
rauskienė ir doc. dr. R. Žurauskas, penktąjį, šeštąjį ir aštuntąjį – doc. dr. A. P. Naujo-
kaitis, dešimtąjį, vienuoliktąjį ir dvyliktąjį – prof. habil. dr. R. Mačiulaitis, 12.3 ir 12.4 
poskyrius parengė R. Žurauskienė ir R. Mačiulaitis.

Autoriai nuoširdžiai dėkoja recenzentams už taiklias pastabas ir atliktą darbą, 
taip pat dėkingi Nijolei Vaupšienei už pastabas ir pasiūlymus, rengiant ketvirtąjį 
vadovėlio skyrių.
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AAC – gaminių iš akytojo betono žymuo; 
ABS – akrilnitri-butadien-stireno  
     kopolimeras;
Ac – cilindro skerspjūvio plotas;
BR – butadieninis kaučiukas;
C, V, U, S − atitinkamai cemento, vandens,  
     stambiojo užpildo ir smėlio masės kiekiai; 
Ca – atsparumas trupinimui;
CR – chlorpreninis kaučiukas;
d – mažiausias užpildo dalelių skersmuo;
Di ir di  − atitinkamai stambiausio ir  
     smulkiausio sietų akelių matmenys;
Dmax – didžiausias užpildo dalelių 
     stambumas;
dn – cilindro skersmuo; 
Eck – tamprumo modulis; 
EP – epoksidinė derva;
EPS – medžiaga iš polistireno granulių su  
     dominuojančiomis uždaromis poromis;
F – skėlimo–gniuždymo jėga, ardančioji  
     apkrova; 
fc.sk – skiedinio laikinasis gniuždomasis stipris;
fck.cyl – mažiausias charakteristinis cilindrinis  
     stipris; 
fck.cyl.vid – vidutinis cilindrinis gniuždomasis  
     stipris; 
fck.kub – mažiausias charakteristinis kubinis  
     stipris; 
fcs – tempimo stipris; 
fct.cyl.vid – vidutinis tempiamasis stipris; 
fsk.28 – skiedinio gniuždomasis stipris;
fskm.28 – mišraus skiedinio gniuždomasis  
     stipris po 28 parų kietėjimo;
fst.c – užpildo stipris;
IR – izopreninis kaučiukas (sintetinis);
ksut – betono sutankinimo koeficientas;
l – cilindro ilgis; 
Lnw, dB – smūginio garso slėgio lygio  
     indeksas;
NBR – nitrilinis kaučiukas;

PA 6 – poliamidas, 6;
PA 66 – poliamidas, 66;
PAM – paviršių aktyvinančios medžiagos;
PB poli – (1-butenas);
PC – polikarbonatas;
PE – polietilenas;
PEHD – aukštojo slėgio polietilenas;
PELD – žemojo slėgio polietilenas;
PEMD – vidutinio slėgio polietilenas;
PET(P) – etileno-propileno kopolimeras;
PI – poliimidas;
PMMA – polimetilmetakrilatas;
PP – polipropilenas;
PS – polistirenas;
PUR – poliuretanas;
PVAC – polivinilacetatas;
PVC – polivinilchloridas, plastikatas;
PVC – polivinilchloridas, viniplastas;
R, (m² ∙ K)/W – šiluminė varža; 
Rw, dB – garso izoliacijos rodiklis;
SBR – stirenbutadieninis kaučiukas;
SI – silikoninis kaučiukas;
SZ – smūginio trupio vertės;
v/c – vandens ir cemento santykis; 
XPS – izoliacinė medžiaga iš išpūsto  
     ekstrudinio polistireno su paviršiaus  
     plėvele;
ΔLW – smūgio garso izoliacijos padidėjimas; 
α – tuštumų užpildymo koeficientas; 
δ – santykinis ribinis plieno ištįsimas;
λD,W/(m · K) – šilumos laidumo  
     koeficientas (deklaruojamas);
ρc, ρv, ρd.st, ρd.sm − cemento, vandens,  
     stambiojo užpildo ir smėlio tankiai; 
σ – standartinio nuokrypio vertė;
τ0  – betono mišinio ribiniai šlyties įtempiai;
υ – variacijos koeficiento vertė;
ψ – santykinis skerspjūvio susitraukimas;
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sąvokų žodynas
Aplinkos poveikiai  – cheminiai ir fizikiniai eksploatuojamo betono poveikiai, 

kurių įtaka betonui nagrinėjama ne kaip apkrovos.
Atitikties bandymas – gamintojo atliekami betono bandymai, siekiant nustatyti 

jo atitiktį.
Atitikties įvertinimas – sisteminis produkcijai keliamų reikalavimų įvykdymo 

lygio tikrinimas.
Atsparumas šalčiui  – įdrėkusios medžiagos gebėjimas atlaikyti daugkartinius 

užšaldymo ir atšildymo ciklus, nepabloginant iš esmės savybių.
Atsparumas ugniai – medžiagos, konstrukcijos ar gaminio gebėjimas neirti, ne-

užsidegti ir nesideformuoti nuo ugnies.
Charakteristinė vertė – privalomos savybės vertė su nustatytu visų tiriamos vi-

sumos verčių neatitikties procentiniu kiekiu, procentinė norma Pk.
Charakteristinis stipris – laukiamoji stiprio vertė, už kurią mažesnių nagrinėja-

mo betono visų galimų stiprio verčių nustatymo aibėje yra mažiau kaip 5 %.
Deklaruojamoji vertė – vertė, kurią garantuoja gamintojas, įvertinęs bandymų 

tikslumą ir gamybos proceso nepastovumą (kintamumą).
Drėgnis – drėgmės ir ją sugėrusios ar turinčios medžiagos masės arba tūrio santykis.
Gniuždomasis stipris – pločio vienetui tenkanti didžiausia gniuždymo jėga, ku-

rią bandinys gali atlaikyti nesuiręs, atliekant gniuždymo bandymą, kurio sąlygas 
apibrėžia standartinis bandymo metodas.

Įgrūdinamumas – plieno savybė užsigrūdinti tam tikru gyliu esamu grūdinimo būdu.
Klampa – dydis, skaitine verte lygus dviejų skysčio arba dujų sluoksnių vidinės 

trinties jėgai, kai tų sluoksnių sąlyčio plotas ir jų judėjimo tam tikra kryptimi grei-
čio gradientas lygūs vienetui, (Pa · s).

Laidumas vandens garams – vandens garų kiekis, kurį medžiaga praleidžia per savo 
struktūrą, išreikštas vandens mase, praėjusia per medžiagos ploto vienetą per valandą.

Lenkiamasis stipris – medžiagos stiprio riba, kai ji suyra nuo tempimo įtempimų 
lenkiant, išreikšta lenkimo momento ir skerspjūvio atsparumo momento santykiu.

Pradinis bandymas – iki gamybos pradžios bandymu nustatyta tvarka patikrinti, 
kaip naujas betonas atitinka visus nurodytus betono mišinio ir betono reikalavimus.

Suvirinamumas – dviejų ar daugiau dalių sujungimas kaitinant arba veikiant 
slėgiu, arba abiejų veiksmų deriniu taip, kad medžiagos susiformuoja į vientisą 
darinį. Galima naudoti pridėtinę medžiagą, kurios lydymosi temperatūra tokia pati 
kaip ir suvirinamos medžiagos.

Šiluminė varža – atitvarą sudarančių medžiagų termoizoliacinį efektyvumą api-
būdinantis parametras, atvirkščiai proporcingas šilumos perdavimo koeficientui, 
(m2 · K/W).

Vandens ir cemento santykis (v/c) – veiksnaus vandens ir cemento masių santy-
kis betono mišinyje.
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