
TURINYS 
 
 

Įvadas ..................................................................................................... 5 
1. Monolitinės statybos teigiamybės ir ypatumai .................................. 8 
2. Monolitinėje statyboje naudojami betonai ir betono mišiniai............ 11 

2.1. Monolitinio betono gamybai naudojamos medžiagos. Betonų 
sudėtys...................................................................................... 

 
11 

2.2. Betonai ir jiems keliami techniniai reikalavimai...................... 32 
2.3. Techniniai ir technologiniai reikalavimai betono mišiniams .. 33 
2.4. Betono mišinių sudėčių projektavimas .................................... 45 
2.5. Nelaidžių vandeniui ir atsparių šalčiui hidrotechninių betonų 

projektavimo ypatumai............................................................. 
 

50 
3. Betono ir mišinių ruošimas, gabenimas ir klojimas į klojinius 54 

3.1. Medžiagų sandėliavimas, betono mišinių ruošimas, 
gabenimas ir klojimas............................................................... 

 
54 

3.2. Betono mišinių gabenimo būdų parinkimas ir našumo 
skaičiavimas ............................................................................ 

 
61 

3.3. Betono mišinių gabenimo priemonės ir jų našumo 
skaičiavimas............................................................................. 

 
65 

3.3.1. Betono mišinių gabenimas autotransportu .................... 65 
3.3.2. Betono mišinių tiekimo vamzdžiais ypatumai ............. 72 
3.3.3. Betono mišinio tiekimas vamzdžiais, naudojant 
pneumatinius siurblius ............................................................ 

 
76 

3.3.4. Betono mišinių tiekimas vamzdžiais, naudojant 
stūmoklinius siurblius ................................................... 

 
81 

3.3.5. Betono mišinių tiekimas į klojimo vietą kranu ............ 86 
3.3.6. Betono mišinių tiekimas juostiniais 

konvejeriais.................................................................... 
 

88 
4. Klojiniai, jų paskirtis ir įrengimo technologijos ................................ 91 

4.1. Klojinių paskirtis ir bendrieji reikalavimai jiems ....................... 91 
4.2. Klojinių klasifikacija .................................................................. 92 
4.3. Reikalavimai klojinių pastovumui, betono mišinio slėgis į 

klojinius ....................................................................................... 
 

115 
4.4. Klojinių priežiūra ir paviršiaus ruošimas .................................... 121 
4.5. Klojinių tipo parinkimas ir kiekio skaičiavimas ......................... 124 



5. Armatūra, jos paskirtis ir monolitinių konstrukcijų armavimas ........ 127 
5.1. Armatūros paskirtis, klasifikacija ir žymėjimas ......................... 127 
5.2. Armatūros elementų gamyba ...................................................... 134 
5.3. Monolitinių konstrukcijų armavimo technologija ...................... 138 
5.4. Reikalavimai armatūros strypų ir tinklų užlaidoms. Armatūros 

fiksavimas ir betono apsauginių sluoksnių storiai ...................... 
 

144 
6. Monolitinių konstrukcijų statybos technologijos ............................... 152 

6.1. Bendrosios nuostatos atliekant betonavimo darbus .................... 152 
6.2. Įvairių konstrukcijų betonavimo technologijos .......................... 158 

6.2.1. Pamatų betonavimas …………………………………… 158 
6.2.2. Monolitinių betoninių grindų įrengimas ……………….. 160 
6.2.3. Kolonų betonavimas ……………………………………. 176 
6.2.4. Sienų betonavimas ……………………………………… 179 
6.2.5. Rezervuarų aukštų sienelių betonavimo ypatumai …….. 181 
6.2.6. Monolitinių gelžbetoninių perdangų įrengimas ………... 185 

6.3. Šlaitinių konstrukcijų betonavimas ............................................. 188 
6.4. Torkretuojamasis betonavimas ................................................... 196 

7. Betonavimo ypatumai ekstremaliomis sąlygomis ............................. 202 
7.1. Betonavimo ypatumai esant šaltiems orams ............................... 202 
7.2. Betonavimo ypatumai esant karštiems orams ............................. 207 

8. Masyvių konstrukcijų betonavimo ypatumai ..................................... 211 
9. Konstrukcinės bei technologinės siūlės ir jų įrengimas ..................... 221 
10. Srautinės betonavimo technologijos organizavimas ........................ 227 
11. Technologinių procesų darbo kokybės ir betono savybių kontrolė  231 
12. Literatūra ………………………………………………………...... 240 
 
 
 
 
 

4




