
Sumaniųjų statybinių medžiagų ir 

konstrukcijų taikymo, stebėjimo ir priežiūros 

perspektyvos 

Sumaniųjų statybinių konstrukcijų medžiagų, konstrukcijų ir 

bandymo metodų vystymo Lietuvoje galimybių studija, 

įvertinant išsivysčiusių šalių patirtį 



Tikslas 

Galimybių studijos tikslas – sumaniųjų statybinių 

medžiagų, konstrukcijų ir bandymo metodų, taikomų 

išsivysčiusių šalių užstatytoje aplinkoje, mokslinė 

analizė ir pasiūlymai Lietuvai. 



Sumaniosios medžiagos 

ir konstrukcijos 

Sumaniosios medžiagos ir konstrukcijos – kas tai? 

(šaltinis: http://moleculedesign.wordpress.com/2012/04/14/light-transmitting-concrete/) (šaltinis: http://www.economist.com/node/17647603) 



Sumaniosios medžiagos 

 

I tipas: 

medžiaga + poveikis → medžiagos savybių pokytis 

 

II tipas: 

medžiaga + poveikis → energijos būvio 

pasikeitimas 

 



Chrominės medžiagos 

• Termochrominės medžiagos  

• Elektrochrominės medžiagos 

• Fotochrominės medžiagos  

 
(šaltinis: http://www.impactglassindia.com/master-glass.html) 

(šaltinis: http://www.paulnulty.co.uk/shine-on/) 



Chrominės medžiagos 

• Mechanochrominės medžiagos → davikliai, pažeistoms 

konstrukcijoms aptikti.  

• Chemochrominės medžiagos → sensoriai, dujų nuotėkių 

aptikimui 

(šaltinis: http://www.fsec.ucf.edu/en/media/newsletters/echron/archives/2006/q1/smartpaint.htm) (šaltinis: http://macromolecules.case.edu/Deformation%20Sensor%202.htm) 



Reologinės medžiagos 

• Elektroreologinės medžiagos 

• Magnetoreologinės medžiagos  

 

Taikymas: 

• slopintuvai pastatų 

vibracijų mažinimui; 

• vėjo sukeltų vibracijų 

slopinimas vantiniuose 
tiltuose. 

(šaltinis: www.iom3.org/fileproxy/348526) 



• Formą įsimenantys 

polimerai 

Formą įsimenančios 

medžiagos  

• Formą įsimenantys 

lydiniai 

(šaltinis: https://www.youtube.com/watch?v=fsBHF_j2FJ4) (šaltinis: https://www.youtube.com/watch?v=u94z2VXHntU) 



Privalumai: 

• sukuriama didelė jėga konstrukcijai grįžtant į pradinę būseną;  

• pasižymi geromis vibracijų slopinimo charakteristikomis;  

• atsparumas korozijai (panašus į nerūdijančio  

     plieno) ir magnetinio lauko poveikiui. 

 

 

Formą įsimenančios 

medžiagos  

(šaltinis: A. V. Valiulis. Šiuolaikiškos inžinerinės medžiagos. Kūrimas ir taikymas: vadovėlis. Vilnius:  Technika, 2010. 304 p.) 



Formą įsimenančios 

medžiagos  
Formą įsimenantys 

polimerai  
Formą įsimenantys 

lydiniai  

Tankis (g/cm3) 0,9–1,2 6–8  

Deformacija Iki 800 %  <8 % 

Deformacijos sužadinimui 
reikalingi įtempiai (MPa) 

1–3 50–200 

Atsistatymo metu susidarantys 
įtempiai (MPa) 

1–3 150–300 

Veikimo temperatūra -30–260 °C -100–100 °C 

Pradinės būsenos atsistatymo 
greitis 

1 s – keletas minučių <1 s 

Gamybos, apdirbimo sąlygos 
<200 °C, 

 mažas slėgis 
>1000 °C, 

didelis slėgis 

Kaina ~55 Lt/kg ~500 Lt/kg 
(šaltinis: Liu, C., Qin, H., & Mather, P. T. (2007). Review of progress in shape-memory polymers. Journal of Materials Chemistry, 17(16), 1543-1558) 



Pjezoelektrinės 

medžiagos 

Pjezoelektriniai jutikliai (generatoriai) paverčia mechaninę 
energiją į elektros energiją ir atvirkščiai. 

(šaltinis: http://www.piezo.com/prodbg0nav.html) (šaltinis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/SchemaPiezo.gif) 



Biologinis betonas 

Gijimo procesai: 

 

• Autogeninis gijimas – užgyja 

plyšiai iki 0,2 mm pločio.  

 

• Autonominis gijimas – užgyja 

plyšiai iki 0,5 mm pločio. 

Biologinis betonas – savaime gyjantis betonas! 

(šaltinis: http://astounde.com/bioconcrete-repairs-its-own-cracks/) 



Biologinis betonas 

Biocheminė reakcija: 
 

Ca(C3H5O2) + 7O2 → CaCO3 + 5CO2 + 5H2O 

Savaiminio autonominio gijimo procesas 

(šaltinis: http://www.nbcnews.com/technology/self-healing-living-concrete-hits-streets-testing-1C6784514) 



Biologinis betonas 

Privalumai: 

• Konstrukcijų pleišėjimo prevencija; 

• Armatūros korozijos prevencija; 

• Iki 30 % išaugusi statinio eksploatacijos trukmė. 

 

Trūkumai: 

• Kaina (~2 kartus didesnė); 

• Projektavimo normų, reglamentuojančių 

biologinio betono gamybos sudėtį, nebuvimas; 

• Brangūs biologinio betono gijimo efektyvumo 

nustatymo tyrimai. 



ECC – lankstusis 

betonas 

ECC – plaušu armuota kompozitinė 

cementinė medžiaga 

(šaltinis: http://domesticfutures.files.wordpress.com/2010/01/bendable_concrete.jpg) 



ECC – lankstusis 

betonas 

Praktinis ilgalaikių ECC betono savybių stebėjimas  

Betono amžius (dienos) 
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Gniuždomasis 

stipris  

(MPa) 

Pleišėjimo 

stipris 

(MPa) 

Ribinis 

tempiamasis 

stipris (MPa) 

Ribinė  

tempimo 

deformacija (%) 

Tamprumo 

modulis 

(MPa) 

Lenkiamasis 

stipris  

(MPa) 

Tankis 

(g/cm3) 

20–95 3–7 4–12 1–8 18–44 10–30 0,95–2,5 

Pagrindinės mechaninės ir fizikinės ECC charakteristikos 



ECC – lankstusis 

betonas 

Privalumai: 

• Konstrukcijų pleišėjimo prevencija; 

• Armatūros korozijos prevencija; 

• Iki 50 % mažesnės eksploatacinės išlaidos. 

 

Trūkumai: 

• Kaina (~3,5 karto didesnė); 

• Projektavimo normų nebuvimas. 



Dispersiškai armuotas 

betonas 
Įprastas betonas Plaušu armuotas betonas 
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• Taikymo sritys 

Dispersiškai armuotas 

betonas 



Užpildo dydis 

Užpildo tūris 
Cemento rūšis 

Priedai 

Betono stipris 

Plaušo 
geometrija 

Plaušo kiekis 

Plaušo medžiaga 

Plaušo 
išsidėstymas 

  

Problema 

• Gamybos technologija  



Ateities vizija 

Plaušo 
orientavimas 



Ateities vizija 

Plaušo išsidėstymo 
realiose konstrukcijose 

nustatymas  



Pluoštu armuotos 

polimerinės medžiagos 

Pluoštu armuoti polimeriniai 

(angl. FRP) strypai: 
 

• Stiklo pluošto; 

• Bazalto pluošto; 

• Aramido pluošto; 

• Anglies pluošto. 0
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• Taikymo sritys 

Pluoštu armuotos 

polimerinės medžiagos 



Pluoštu armuotos 

polimerinės medžiagos 

FRP strypai su integruotu šviesolaidiniu jutikliu 
 

Matuojama: deformacijos (poslinkiai) ir temperatūra 

 

Nustatoma ir apskaičiuojama: įtempių ir deformacijų 

pasiskirstymas, jėga, įlinkis ir kt. 

(šaltinis: Zhou, Z., Ou, J. P., & Wang, B. (2003, November). Smart FRP-OFGB bars and their application in reinforced concrete beams. 

In Proceedings of the first international conference on structural health monitoring and intelligent structure(pp. 861-866). Tokyo, Japan) 



Pluoštu armuotos 

polimerinės medžiagos 

Privalumai: 

• Atsparumas korozijai; 

• Atsparumas cheminiam poveikiui; 

• Didesnis tempiamasis stipris nei plieno; 

• Masė ~4 kartus mažesnė nei plieno; 

• Termiškai bei elektrai nelaidi medžiaga. 

 

Trūkumai: 

• Didelė kaina; 

• Ilgalaikių medžiagos savybių patikimumas; 

• Projektavimo normų stoka. 



Galimybės Lietuvoje 

 
• Plaušu armuoto, lanksčiojo 

ir biologinio betono gamyba; 

 

 
 

• Kompozitinių medžiagų  

(polimerinių strypų, lakštų,  

plaušo ir kt.) gamyba. 

 

 
rumbuotas arba smėliu 

dengtas armatūros 

paviršius

pluošto gijos

pluošto surišto derva 

skerspjūvis

(šaltinis: http://civildigital.com/fiber-reinforced-concrete/) 

(šaltinis: G. Kaklauskas, D. Bačinskas, V. Gribniak, R. Jakubovskis, D. Ulbinas, E. Gudonis, A. 
Meškėnas, E. Timinskas, A. Sokolov. Kompozitais armuotos betoninės konstrukcijos: 

vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. 300 p.) 



Sumanios konstrukcijų, 

statinių kontrolės sistemos 

Konstrukcijų, statinių sumaniai priežiūrai gali būti 

taikomos dvejopos kontrolės sistemos: 

• Pasyvi kontrolė 

• Aktyvi kontrolė 

Konstrukcija

Jutikliai.

Duomenų

perdavimas

Duomenų

apdorojimas

Atrinkimas/

diagnostika

Duomenų

saugojimas

PASYVI

KONTROLĖ

Konstrukcija

Jutikliai.

Duomenų

perdavimas

Duomenų

apdorojimas

Atrinkimas/

diagnostika

Duomenų

saugojimas

PASYVI

KONTROLĖ

AKTYVI

KONTROLĖ

Aktyvatoriai



Sumaniosios konstrukcijos 

Kam jų reikia...? 

Sumaniosios statybinės konstrukcijos – aktyviai kontroliuojamos 

konstrukcijos. 

Jutiklis 

Kontrolės 
įrenginys 

Aktyvatorius 

• Aktyvus išankstinio įtempimo 

kontroliavimas 

• Aktyvus klupumo kontroliavimas 

• Aktyvus įlinkių (pleišėjimo) 

kontroliavimas 

• Aktyvus vibracijų kontroliavimas 



Išankstinis įtempimas 

Išankstinio įtempimo 

efektyvumas 

priklauso nuo: 

• poveikio krypties; 

• poveikio dydžio. 

Esant didelei kintamai apkrovai, efektyvu 

naudoti aktyvią išankstinio įtempimo 

sistemą, kuri prisitaikytų prie veikiančios 

apkrovos. 

Šaltinis: http://i.ytimg.com/vi/QELl1e7RbXQ/0.jpg 

Šaltinis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c6/Modern_Beijing_Traffic.jpg 



Sumanus sprendimas – aktyvi 

išankstinio įtempimo kontrolė 

Aktyvus išankstinis įtempimas 

kontroliuojamas naudojant: 

• kontrolės įrenginius – pavaras, 

temples. 

• sumanias medžiagas – savaime 

įsitempiančias vielutes iš SMA. Šaltinis:N. P. Abovskij, Upravlejemye konstrukcii, Krasnojarsk, 1998  

Šaltinis: D. Jatulis, Intelektinės konstrukcijos 
Šaltinis: Y. Achkire, Active tendon control of cable-stayed bridges 



Pritaikymo galimybės 

Išsivysčiusių šalių praktika: 

• atliekami eksperimentiniai                        

tyrimai tobulinant sistemas; 

• plačiai tiriamos galimybės pritaikymui 

vantinių tiltų, bokštų vibracijų slopinimui; 

• organinė išankstinio įtempimo sistema 

pritaikyta Rio Sousa tilte Portugalijoje. 

Šaltinis: http://www.micromega-dynamics.com/images/Bridge1.gif 

Šaltinis: http://www.berd.eu/sites/default/files/rio_sousa_01.jpg 

Šaltinis: S. Kotamala, Prestressing of simply suported 
concrete beam with nitinol shape memory aloy, 2004 



Klupumas 

Klupumo problema konstrukcijose 

susijusi su kritinės jėgos reikšme, į 

kurią atsižvelgiant konstrukcijos 

projektuojamos, pasirenkant vieną iš 

galimų variantų: 

• riboti maksimalią elemento 

apkrovą; 

• didinti elemento inercijos momentą, 

sunaudojant daugiau medžiagų; 

• riboti elemento ilgį; 

• naudoti medžiagas, turinčias 

didesnį tamprumo modulį. 

 
Šaltinis: 
http://urban.arch.virginia.edu/~km6e/arch324
/content/lectures/lec-12/strong.jpeg 



Sumanus sprendimas – aktyvi 

konstrukcijų klupumo kontrolė 

Aktyvios konstrukcijų klupumo kontrolės 

būdai: 

• naudojant aktyvios kontrolės įrenginius; 

• naudojant kompozitines, laminuotas 

konstrukcijas; 

• naudojant konstrukcijas iš sumaniųjų 

medžiagų. 

Šaltinis: http://apm.iitm.ac.in/smlab/psa/?q=buckling-
control-structures-using-piezoelectric-actuators Šaltinis: D. M. Elzey, Shape memory-based 

multifunctional structural actuator panels 
Šaltinis: R. Burgueno, Controlling the Postbuckling Response of Cylindrical 
Shells under Axial Compression for Applications in Smart Structures  



Pritaikymo galimybės 

Išsivysčiusių šalių praktika: 

• plačiai taikoma aeronautikos inžinerijoje; 

• statyboje atliekami teoriniai skaičiavimai, 

laboratoriniai bandymai tobulinant ir 

tiriant pritaikymo galimybes statyboje. 

Šaltinis: A. A. Berlin, Towards Intelligent Structures: Active Control of Buckling  

Šaltinis: A. A. Berlin, Towards Intelligent Structures: Active Control of Buckling  



Įlinkiai (pleišėjimas) 

Įlinkių problema konstrukcijose susijusi su tinkamumo ribiniu būviu, į 

kurį atsižvelgiant konstrukcijos projektuojamos, pasirenkant vieną iš 

galimų variantų, kaip ir minėtoms klupumo veikiamoms konstrukcijoms. 

Be to gelžbetoninėse 

konstrukcijose dėl įlinkių 

atsirandantis pleišėjimas, 

sukelia: 

• konstrukcijos laikomosios 

galios sumažėjimą; 

• armatūros koroziją; 

• estetinio konstrukcijos 

vaizdo blogėjimą. 

Šaltinis: http://4.bp.blogspot.com/_Ibt4wJEezFI/TLYI4pVmB9I/AAAAAAAABII/qlpkPxIl1V4/s1600/other-beam-near-ult.jpg  



Sumanus sprendimas – aktyvi 

konstrukcijų įlinkių (pleišėjimo) 

kontrolė 

Aktyvios konstrukcijų įlinkių (pleišėjimo) kontrolės būdai: 

• naudojant aktyvios kontrolės įrenginius; 

• naudojant kompozitines, laminuotas konstrukcijas; 

• armuojant gelžbetonines konstrukcijas armatūra iš sumaniųjų 

medžiagų. 

Apkrauta

Nukrauta

Šaltinis: C. Czaderski, RC beam with variable stiffness and strength 



Pritaikymo galimybės 

Išsivysčiusių šalių praktika: 

• aktyviai atliekami teoriniai skaičiavimai, 

laboratoriniai konstrukcijų bandymai, 

tobulinant ir tiriant pritaikymo galimybes 

statyboje. 

 

G. Song, Applications of shape memory alloys in civil structures 

Šaltinis:http://file.scirp.org/Html/3-1880051%5Cf94f9f2d-7ff7-4feb-b5bd-2eec536ab381.jpg  



Vibracijos. Svyravimai 

Vibracijos (svyravimai) 

konstrukcijose sukelia : 

• konstrukcijų ankstyvą nuovargį; 

• stabilumo netekimą, sukeliantį 

konstrukcijos ar statinio avarijas. 

Šaltinis: http://www.dadisp.com/grafx/bridge_l.jpg  

Šaltinis: https://www.windaction.org 



Sumanus sprendimas – aktyvi 

konstrukcijų vibracijų kontrolė 

Aktyvios konstrukcijų vibracijos kontrolės būdai: 

• aktyvios kontrolės įrenginiai; 

• pusiau aktyvios kontrolės įrenginiai; 

• hibridiniai slopintuvai; 

• pasyvūs kontrolės įrenginiai. 

 

Šaltinis: http://blog.wolfram.com/data/uploads/2011/03/Tuned-
mass-damper.gif 

Šaltinis: 
http://www.ihi.co.jp/iis/english/products/photo/damper_mass03-1.jpg 

Šaltinis: http://www.micromega-
dynamics.com/images/Bridge2.gif 



Pritaikymo galimybės 

Išsivysčiusių šalių praktika: 

• plačiai taikoma aukštų statinių vibracijų 

slopinimui, pvz.: Parko Bokštas Čikagoje, 

Taipėjus; 

• tiltų vibracijų slopinimui pvz.: Millenium tiltas; 

• aktyviai atliekami laboratoriniai bandymai 

tobulinant sistemas, kurių efektyvumas siekia 

daugiau nei 60%. 

Šaltinis: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Taipei_101_Tuned_Mass_Damper.png 

Šaltinis: 
http://moreaedesign.files.wordpress.com/201
0/09/milleniumbr_dampers1024.jpg?w=700 



Galimybės Lietuvoje 

• Slopintuvų įrengimas veikiančių vibracijų poveikio mažinimui 

kritinės būklės statiniuose. 

• Rekomenduojama ištirti slopintuvų gamybos ekonominį pagrįstumą 

Lietuvoje. 

• Ateities tikslas sumažinti aktyvios sistemos įrengimo ir 

eksploatacijos  kainą – technologijos tobulinimas... 

• Rekomenduojama išnagrinėti aktyvios konstrukcijų kontrolės atskirų 

dalių (pvz., daviklių, aktyvatorių, duomenų apdorojimo sistemų) 

gamybos ekonominį pagrįstumą Lietuvoje. 

 

 



Konstrukcijų būklės 

stebėjimo (KBS) sistema 

Kam reikalinga nuolatinė konstrukcijų būklės 

stebėjimo sistema? 

 

 

(šaltinis: http://www.diena.lt/galerijos/vaizdai/baigtos-zmoniu-paieskos-
rygoje-sugriuvusioje-maximoje-430215#.UxOP_vmSxcI) 

(šaltinis http://www.lrytas.lt/-13422604391341259573-vilniet%C4%97-papasakojo-
k%C4%85-jaut%C4%97-matydama-kaip-ma%C5%A1in%C4%85-ryja-

smegduob%C4%97.htm#.UxORI_mSxcI) 



Konstrukcijų būklės 

stebėjimo (KBS) sistema 

Duomenų analizė Davikliai 

Pažeidimų nustatymas Informacija apie būklę 

Internetas Išmanieji telefonai 

Duomenų 
perdavimas 



Galimybės Lietuvoje 

 

• Daviklių, skirtų nuolatinei KBS sistemai, gamyba; 

 

• Duomenų perdavimo, kaupimo ir analizės informacinių 

technologijų kūrimas; 

 

• Konstrukcijų būklės stebėjimo sistemų diegimas ir jų 

administravimas operatyviai reaguojant į iškilusias 

problemas. 

 

 

 



Rekomendacijos 

• Praktinio sumaniųjų inžinerinių sprendimų įgyvendinimui turi būti 

sukurta sistema, jungianti informacinių technologijų, bioinžinerijos, 

taikomosios fizikos ir statybos inžinerijos specialistus.  

• Rekomenduotina kryptingai tyrinėti dispersiškai armuoto, biologinio ir 

lanksčiojo betono gamybos ir taikymo galimybes Lietuvoje.  

• Remiantis išsivysčiusių šalių patirtimi, reikalavimą naudoti 

konstrukcijų stebėjimo sistemas ypatinguose statiniuose įtraukti į 

statinių projektavimo normas. 

• Statinių avarijų ir pažaidų prevencijai bei remontui skiriamų išlaidų 

sumažinimui efektyviausia naudoti nuolatines konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemas. 

• Turi būti suformuluotos KBS sistemų taikymo sąlygos, būklės 

vertinimo kriterijai ir adekvatus atsakas į esančią situaciją. 

 

 



 

 

 

Ačiū už Jūsų dėmesį! 


