
Šiuolaikinės statybinės 
medžiagos statybos 

inžinerijoje  
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KĄ REIŠKIA APLINKAI 
DRAUGIŠKAS? 

1 klausimas 
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APLINKAI DRAUGIŠKAS 

Aplinkai draugiškas (eko-draugiškas ir natūraliai draugiškas) 

yra sinonimas, vartojamas apibūdinant prekes ir paslaugas, 

kurios daro minimalią ar nulinę žalą aplinkai. Siekiant 

informuoti vartotojus, ekologiškos prekės ir paslaugos 

dažnai yra žymimos ekologiniu ženklu. Tačiau iš esmės nėra 

jokio tarptautinio žymėjimo standarto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_services
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AR GALI BETONAS BŪTI 
APLINKAI DRAUGIŠKAS? 

2 klausimas 

Sakykite: NE! 
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NETRUKUS BETONAS 

TURĖS BŪTI 

APLINKAI  

IR ŽMOGUI DRAUGIŠKAS 
Sakykite: TAIP! 
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KĄ REIŠKIA DRAUGIŠKAS 
ŽMOGUI? 

2.2 KLAUSIMAS 

Asmuo, kuris nieko nedaro, 

jei vairuojama neatsakingai 

Nėra tikslaus 

apibrėžimo 
 

gali būti geriausiu jūsų draugu 
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Galutinis sprendimas išvengti žalingo poveikio yra 
ŠVARESNĖS BETONO GAMYBOS TECHNOLOGIJOS 

Gerai žinomi sprendimai: 

• Vandens, naudojamo betono gamybai, mažinimas naudojant 
perdirbtą vandenį, 

• Susmulkintos priemaišos betone, 

• Antrinės cemento medžiagos, 

• Antrinės medžiagos kaip kuras cemento gamyboje, 

• Cemento sudėties minimalizavimas, 

• Cemento tipų, pagamintų suvartojant nedidelį energijos kiekį, 
keitimas. 
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Betonas yra produktas, kuris gali būti laikomas 

ekologišku:  

Jis nėra toksiškas 

Jis nesukuria 

atliekų 

Ir dar daugiau savybių!!! 

Gamybos procese 

gali būti 
naudojamos 

atliekos 

Jis gali būti 
perdirbtas po 

demontavimo 
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 Betonas – nesukuria atliekų jo gamybos 
procese 
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 Betonas – sudaro galimybes utilizuoti šalutinius 
produktus (lakieji pelenai, silicio dūmai, grunto 

granuliuotas šlakas, MSWI) 
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 Betonas – atsparus erozijai ir išplovimui 
(stabilus produktas) 
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Betonas – gali būti perdirbtas po demontavimo 
(perdirbtas užpildas) 
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Betono perdirbimo procesas 
gerinant perdirbtą mišinį 
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Betonas – nėra toksiškas, eksploatacijos metu 
neišskiria jokių dujų ir kitų medžiagų 
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 Betonas – gali būti formuojamas 
architektų ir inžinierių pačiomis 

įvairiausiomis formomis 

Ar tai būdas 
betoną padaryti 
draugišku žmogui? 
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Pirmiausia, tai chaosas... 



17 

Dekoratyvus betonas 

Architektūrinis betonas 
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Betonas su augalais 
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KAS YRA TVARUSIS 
VYSTYMASIS? 

3 klausimas 



20 

 TVARUSIS VYSTYMASIS 

Tvarusis vystymasis yra išteklių naudojimo modelis, kuriuo 

siekiama patenkinti žmonių poreikius, kartu išsaugant 
aplinką, kad šie poreikiai būtų patenkinti ne tik dabarties, 

bet ir ateities kartoms.  



21 

Statybos pramonės vertinimas 
tvaraus vystymosi požiūriu 

• Išlaidos gyvavimo ciklo 

metu (LCC) – dizaino 

kriterijus 

•Patvarumas - tarnavimo 

laikas 

• Mažos priežiūros ir 

eksploatavimo išlaidos 

• Gamtos išteklių apsauga 
(energijos ir medžiagų 
vartojimo mažinimas) 

•  Ekosistemos apsauga 

(dujų emisijos mažinimas ir 
skysti bei kieti šalutiniai 
produktai) 

• Gyvenimo patogumas ir 

sveikatos apsauga 

(interjero kokybė, 
funkcionalumas, 

estetika) 

•Socialinių ir kultūrinių 
vertybių apsauga 

Ekonomika Aplinka Visuomenė 

Tvarios konstrukcijos 
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KONSTRUKCIJOS  APLINKA  

Konstrukcijos: 

– vartojimas: apie 40% energijos 

– emisija:  35%  šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

Betono pramonė sunaudoja (kasmet): 

– 20 mld tonų priemaišų 

– 1,5 mld tonų cemento 

– 800 mln tonų vandens 

Tvarus vystymasis statyboje yra ypač svarbus, nes ši pramonės šaka sunaudoja didžiulį 
masės ir energijos kiekį. 
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ENERGIJOS IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ 
VARTOJIMO APRIBOJIMAS 

Pagrindinė tvaraus vystymosi idėja 

statybos pramonėje: 
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TVARAUS VYSTYMO SĄLYGOS 

 

 1.   Minimalus atliekų kiekis statybos metu 

 2.   Medžiagų taupymas  

 3.   Energijos taupymas statybos metu 

4.  Energijos suvartojimo mažinimas eksploatacijos metu 

5.  Aplinkos taršos mažinimas eksploatacijos metu 

 6.  Ilgalaikis konstrukcijų naudojimas 
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PRAMONINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMAS 

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOJE 
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Mineralinės ir organinės atliekos, kurios gali būti naudojamos 
gamybos procese: 

• rišamųjų medžiagų pramonės produktai ir pusgaminiai (paprastieji 
cementai ir Portlando cemento klinkeriai), 

• paprastieji betonai, 

• lengvieji užpildai, 
• keramikiniai blokeliai, 

• kalkių-smėlio plytos, 
• šiluminės izoliacijos medžiagos, 
• stiklo pluoštas. 
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Pagrindinės šalutinių produktų naudojimo kryptys 
statybinių medžiagų gamybos pramonėje 

KALKĖS 

CEMENTAS 

GIPSAS 

Alternatyvus kuras 

Desulfogipsas 

Cemento šlifavimo stiprinimas 

Alternatyvus kuras 

Laiko nustatymo reguliavimas 

Cemento komponetai 

Liejimo mišinio komponentai 
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Alternatyvūs portlandcemento klinkerio komponentai 

Natūralios žaliavos 

Kalkakmenis 

Klintmolis 

Smėlis 

Pramonės šalutiniai 
produktai 

Lakieji 

pelenai 

Šlakai 

Alternatyvios medžiagos 

= 
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Alternatyvūs kuro šaltiniai: 

 

• padangos  

• plastikas 

• tekstilė 

• medžio drožlės, pjuvenos 

• popierius, kartonas 

• Panaudoti riebalai 

• alyvos ir tepalai 

• naftos pramonės atliekos 

• dažai ir tirpikliai 
• dehidratuotas dumblas 

• degiosios medžiagos, gautos išmontavus 
nenaudojamus automobilius 



30 

CEMENTAS 

PRIEDAI 

PRIEMAIŠOS 

VANDUO 

UŽPILDAI 

BETONAS 

Smulkiagrūdžiai 
aktyvūs komponentai 

užpildai iš atliekų  
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skystieji pelenai 

skystieji pelenai 

iš kitų šaltinių 

(ne iš anglies) 

Tradiciniai katilai 

DEGIMAS 
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KIETASIS KURAS 

65–78% C 
Lignitas 

Durpės  

Antracitas 

Anglis 78–92% C 

Akmens anglies koksas 

Mediena 

Biomasė 

Alternatyvus kuras 
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100 m 

Bendro degimo lakieji 

pelenai 
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10 m 
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100 m 

Šalutiniai produktai, gaunami deginant kaitinamojo sluoksnio katiluose – lakiųjų 
(skystųjų pelenų) mišinys su nesudegusia anglimi, desulfurizacijos produktais ir kt. 
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standartiniai silicio 
pelenai 
iš akmens anglių 

Šalutiniai betono 
gamybos produktai (AAC) 

skystojo kuro katilų 
pelenai 

konverterio plieno 
Šlakas 
(palaikant CaO) 

desulfogypsumas 
(palaikant CaSO4) 

pelenų ir desulfurizacijos 
produktų mišinys degimo lakieji pelenai 

standartiniai kalcio 
lignito pelenai 
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natūralaus kvarco 
smėlio pakaitalas 

Šalutiniai kalkių ir smėlio plytų gamybos produktai 

paprastieji 
lignito pelenai 

formavimui 
Naudojamas 

smėlis 

CaO 
palaikymas 

Panaudojimo 
galimybės 

Šalutinių 
produktų rūšys 

aukštakrosnių 
šlakas 

 
lakieji pelenai 
iš skystojo 
kuro katilų 
 kalkių milteliai 

chalcedonas 
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Šalutiniai produktai stiklo gamyboje 

Stiklo duženos 

 
1 tona duženų 

 

 

250 kg sodos 

180 kg kalkių miltelių 

800 kg kvarcinio smėlio 

pluoštai 
stiklo vata 

fragmentinis stiklas 
mikro dalelės, smėlis 

• granuliuotas aukštakrosnių 

šlakas (kalumitas), 

 

•granuliuotas šlakas iš vario 

gamybos produktų 

 

• lakieji pelenai 

  

•serpentinito dulkės 

 

•šlakas iš degimo produktų. 
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PASTABOS: 

Atliekų tvarkymas yra būtinas mūsų civilizacijai. 
 

Dėl gamybos pobūdžio, statybinių medžiagų pramonė turėtų atlikti ypatingą vaidmenį 
vykdant įvairius atliekų šalinimo būdus.  

Šalutinių produktų panaudojimas statybinių medžiagų pramonėje negalimas, nes: 

- gali pabloginti produkto kokybę, 

- „būti pavojingas darbuotojams ir aplinkai, 

- kelia pavojų naujų produktų naudotojams.  
 

    Naudojimas turėtų būti ekonomiškai pagrįstas.  
 

Prieš pradedant gaminti visus naujus produktus, reikia atlikti atitinkamus tyrimus. 
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ATEITIES BETONAS 
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AR 

BETONAS TURI ATEITĮ? 

4 klausimas 
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Betono gamyba (milijonai kubinių metrų)  
nuo 1930 iki 2010 

               gamyba pasauliniu mąstu;                  JAV gamyba 
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BETONO VYSTYMASIS 

Šiuo metu betonas yra dažniausiai naudojama (apie 6 

mln. m3 per metus) žmonių pagaminta medžiaga, ir 
antrasis - po vandens iš visų naudojamų medžiagų 
visumos. Pažanga medžiagotyroje vyksta sparčiau nei 
statybų inžinerijos plėtra. 



45 

KOKS BUS 
ATEITIES BETONAS? 

5 klausimas 
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Savaime išsivalantis betonas 
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Savaime susitraukiantis betonas = SSB (eng.SCC) 

XX a. technologija. 

Savaime išsivalantis betonas = SIB (eng.SCC) 

XXI a. technologija 
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Technologijos vystymasis 

PRAMONĖS 

REVOLIUCIJA 

INFORMACINĖ 

REVOLIUCIJA 

NANO 

REVOLIUCIJA 

XVIII/XIX 1970/2020 2020/2070 

2007 

Wojciech Luzny: „Apie stebuklingą pasaulį NANO...” 

2020 

2070 

nanovamzdeliai 

kvantiniai taškai 

spintronika 
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Nano – matavimo vieneto priešdėlis 10-9 

 1nm = 10-9 m 

                       10-9                      10-9  
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Savaime išsivalantis betonas 

 
 

Nanodispersinis 

titano dioksidas 

TiO2 

 

Fotokatalitinis oksidavimas 

Superhidrofilumas 

Kaip tai veikia? Kas įeina į jo sudėtį? 



51 

Nanometrinis titano dioksidas 
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UV 

 

UV 

 
H2O NOx 

OH• 

HNO3 

H2O 

OH• 

CO2  
H2O 

ORGANINIAI 
TERŠALAI 

TITANO  

DIOKSIDAS 

TITANO  

DIOKSIDAS 

BETONAS 

 

 

AZOTO RŪGŠTIES 

NEUTRALIZACIJA 

Organinių teršalų ir NOx neutralizavimas 
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Teršalų skaidymas ant akyto paviršiaus 

Prieš 

sutepimą 

Po  

UV poveikio 
Po 

sutepimo 
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•  pagerina dažymo ilgaamžiškumą 

 

•  savaiminis betono paviršiaus valymas 

 

• ribota organinių teršalų koncentracija betono paviršiuje 

 

•  NOx kiekio sumažinimas ore, sąlytyje su betono paviršiumi 
 

•  formuojama tinkama atmosfera pastatuose 

 

Savaime išsivalančio betono pritaikymas  

Naudingas poveikis 
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Jubiliejinė bažnyčia 

(Dio Padre Misericordioso) Romoje 

Richard Meier 

20. 10. 2003 
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Ingredientai 
Sudėtis 

[kg/m3] 

Baltasis cementas su TiO2 380 

Baltasis metakaolinas 38,7 

Užpildas - marmuras dmax= 
20mm 

1850 

Priedai 10,5 

Vanduo 160 

Aukšta kokybė – Savaime išsivalantis betonas 

Laikas 
Slėgio stiprumas 

[MPa] 

24 val. 35,0 

30 val. 41,0 

2 dienos 47,7 

3 dienos 58,2 

7 dienos 69,8 

28 dienos 86,2 

90 dienos 89,8 
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 Lengvai besikeičiantis (transformuojamas) 
betonas 
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Lengvai besikeičiantis betonas 

1879 

Elektros lemputė 

Th. A. Edisonas 

2001 

Betonas su 

optiniu 

pluoštu 

A. Losonczi 

Pagrindinė idėja: betoną, „sunkią ir monolitinę“ statybinę 

medžiagą, paversti kažkuo „daugiau eteriniu“. 

1960s 

Stiklo optinis 

pluoštas 
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LiTraCon – Lengvai transformuojamas betonas 

Tūkstančiai optinių stiklo pluoštų sudaro 

matricą ir eina lygiagrečiai vienas kitam tarp 

dviejų pagrindinių blokų paviršių 
27 m. vengras architektas 

Aron Losonczi 
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Savybės 
 

 

Smulkiagrūdis betonas su 

optinio stiklo pluoštu 

 

• pluošto kiekis 3-5% tūrio, 
• tankis 2400 kg / m3, 

• spaudimo stipris 32 - 49 MPa, 

• forma: blokas 30x60 cm, 

• storis: 2 × 300 cm, 

• spalva: pilkšva 
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plonas betono sluoksnis 

optinio pluošto sluoksnis 

LiTraCon 

plonas betono sluoksnis 

optinio pluošto sluoksnis 

plonas betono sluoksnis 
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LiTraCon nauda 
• Šviesa gali būti perduodama iki 20 m per betoną be 

ryškumo praradimo, 
• Daugiau natūralios šviesos galima naudoti pastatų viduje, 
• Didelis pastatų apšvietimui sunaudotos elektros energijos 

kiekio sumažėjimas, 
• Žmonės, kurie gauna daugiau saulės, paprastai yra 

laimingesni ir dirba našiau. 
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Betonas 

KOKIA STATYBINĖ MEDŽIAGA, 
PAGAMINTA ŽMOGAUS, 

YRA PLAČIAUSIAI NAUDOJAMA? 

IŠVADOS 
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Betonas turi būti aplinkai 
draugiškas. 

AR GALI BETONAS 
BŪTI DRAUGIŠKAS APLINKAI? 

IŠVADOS 
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• betonas neturi atliekų, 

• jis nėra toksiškas, 

• gali būti panaudotos kai kurios atliekos, 

• Jis gali būti pakartotinai panaudojamas po statinio 
išardymo. 

KODĖL BETONAS TURĖTŲ BŪTI 
ĮVARDINAMAS KAIP EKOLOGIŠKA MEDŽIAGA? 

IŠVADOS 
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Energijos ir gamtos išteklių 
vartojimo apribojimas. 

KOKIA PAGRINDINĖ TVARAUS 

VYSTYMOSI IDĖJA 

STATYBOS PRAMONĖJE? 

IŠVADOS 
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SAKYKITE........ 

AR GALI BŪTI BETONAS DRAUGIŠKAS 

ŽMOGUI? 

IŠVADOS 



Darnaus vystymosi idėjos 
įgyvendinimas –  

pasirinktas atvejis 
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Statyti objektus kaip civilizacijos pažangos 
simbolius 

Valensija, Ispanija 
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Doha, Kataras 

Statyti objektus kaip civilizacijos pažangos 

simbolius 
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HONKONGAS 

Mega pastatai 
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Mega pastatai 

MADRIDAS TOURS AILLAUD - PARYŽIUS 
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Vaizdas per langą 

Beidžingas, Kinija 

Šanchajus, Kinija 
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Mažieji namai kaip atsvara 
mega pastatams? 
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ITIN MAŽI NAMAI 

Plotas apie 46 m2 
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KAS YRA ITIN MAŽŲ NAMŲ 
STATYBOS TENDENCIJA? 

? 
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Itin mažų namų idėja 

Itin mažų namų 
statybos tendencija,  

Mažų namų statybos tendencija 

yra architektūrinis ir 
socialinis judėjimas, kuris 

pasisako už gyvenimą 
mažuose namuose.  
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Itin mažų namų idėja 

• Tradicinio šeimos namo plotas 

  1978 – 165 m2 

  2007 – 230 m2      

   2013 – 247 m2 

• itin mažo namo plotas < 37 m2 

 

• mažo namo plotas nuo 37 iki 93 m2 
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Tipinis… 
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Šiuolaikinis…. 

Sukasi pagal saulę 
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Vaikų svajonė…. 
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Hobito namas pagal 

Simoną Dale 
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ĮDOMŪS MEDŽIAGŲ 
SPRENDIMAI 
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Mažasis kanapių namelis 

Lengvasis betonas iš kanapių (kanapės, kalkės ir vanduo)  
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Bunkeris-kaip namas JAV ir Meksikos pasienyje 

Betonas iš lavos (lava, vulkaninė uola, cementas, vanduo) 
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Eko-namai iš 
plastikinių 
butelių 
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Itin maži namai 

Efektyvus energijos 
naudojimas 

Maži statybos 
kaštai 

Naudojamos 

perdirbtos 

medžiagos 

Pagrindinė idėja: 

Mažas poveikis 

Mažos išlaikymo 
išlaidos 

 ir mokesčiai 
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Trukdžiai? 

Social pressure 

Žemė (kaina) Problemos dėl 
paskolų 

Baimė keisti 
gyvenimo būdą 

Teisės 
sprendimų 
trūkumas 



Quo vadis? 
Pasirinktos naujos idėjos ir tendencijos 

pastate 



• Prabangus namelis „suvyniotas į banguotą aliuminio odą“, 

• Architektai norėtų: dizaino idėjos naudojant esamus Marso 
išteklius, 

• Vieno žmogaus šiukšlės, kito – namai, 

• Skaidri mediena, 

• Sulenkiamas betonas ConFlexPave, 

• Kavos pupelės perdirbamos į tvarią kelių tiesimo medžiagą. 



Informacijos šaltiniai 
http://www.gizmag.com/tag/sustainable-design/ 

http://www.gizmag.com/tag/micro-housing/ 

http://www.gizmag.com/tag/tiny-footprint/ 

http://www.gizmag.com/tag/building%2Band%2Bconstruction/ 

http://www.gizmag.com/tag/concrete/ 

http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/ 

http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/  

https://www.google.pl/#q=tiny+houses 

http://www.pekabex.pl 

www.litracon.hu 

https://www.flickr.com 

www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html 

http://www.greendiary.com 

www.betontks.cz 

http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html 

http://www.history.com/topics/hoover-dam  
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