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Studijos tikslas 

Išanalizuoti ir įvertinti tiltų statybai ir eksploatacijai 

naudojamų sumaniųjų įrenginių ir su jais siejamų 

technologijų, naudojamų išsivysčiusiose šalyse, taikymo 

galimybes Lietuvoje. 



Uždaviniai 

1. Išanalizuoti Lietuvos poreikius ir reikalavimus intelektinių tiltų 

vystymui. Įvardinti problemas, jų atsiradimo priežastis ir sprendimo 

įžvalgas. 

2. Išanalizuoti pasaulio šalių patirtį sumaniųjų tiltų konstrukcijų ir 

įrenginių vystymui. Įvardinti pagininės problemas ir jų sprendimo 

būdus.  

3. Išanalizuoti intelektinių tiltų konstrukcijų plėtrą pasaulyje per 

pastaruosius 5 metus. Nustatyti vystymosi gaires.  

4. Įvertinti sumaniųjų konstrukcijų ir įrenginių poreikį Lietuvoje ir 

pasaulyje. Įvertinti tiltų statybą ir eksploataciją reglamentuojančius 

teisės aktus. 

5. Pateikti intelektinių tiltų plėtros koncepciją bei sumaniųjų 

konstrukcinių sprendimų ir įrenginių gamybos ir taikymo Lietuvoje 

strateginės plėtros alternatyvas. 

 

 



Sumanieji tiltai 

Kas yra sumanusis tiltas? 

 

 



Sumanieji tiltai 

Ar reikia sumaniųjų tiltų? 



Situacija pasaulyje 

• 27 % visų tiltų avarijų įvyksta dėl netinkamos eksploatacijos; 

• Iš jų 12 % dėl pavėluotų ir netinkamai vykdomų apžiūrų. 
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Tiltų skaičius pagal statybos metus  



Situacija Lietuvoje 

46 vnt.  
(3%) 

1105 vnt.  
(74%) 

271 vnt.  
(18%) 

77 vnt.  
(5%) 

Tiltų būklės vertinimas 

Labai gerai 

Gerai 

Patenkinamai 

Blogai 

Viso  tiltų: 1499 vnt. 



Davikliai 

Išmanieji telefonai Informacija apie būklę 

Pažeidimų nustatymas 

Konstrukcijų būklės 

stebėjimo (KBS) sistema 

Duomenų analizė 

Internetas 

Duomenų 
perdavimas 



Konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemos 

• Deformacijų matavimas 

Siųstuvas 

Tenzodavikliai 



Konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemos 

• Poslinkių, pagreičio, temperatūros matavimas 



Konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemos 

• Apkrovų matavimas 



Konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemos 

• Pleišėjimo stebėjimas 

1413 vnt.; 
94% 

83 vnt.; 6% 

3 vnt.; 0% 

Tiltai pagal perdangos medžiagą 

Gelžbetoniniai 

Plieniniai 

Mediniai 



Konstrukcijos būklės 

stebėjimo sistemos 

• Korozijos stebėjimas 



St. Anthony Falls tiltas  



St. Anthony Falls tiltas  

Betono drėgnumo ir  
korozijos davikliai 

Akselerometrai 

Temperatūros jutikliai Šviesolaidiniai deformacijų  
jutikliai 

Vidiniai deformacijų davikliai 



Sumanūs konstrukciniai 

sprendimai 

• Inovatyvios medžiagos: 

 

 

Anglie pluošto nano-vamzdeliai 

Plaušu armuotas betonas 

Atmintį turintys lydiniai 

Savaime gyjantis (biologinis) betonas 



Sumanūs konstrukciniai 

sprendimai 

• Inovatyvios formos: 

Tuštumėtosios polimerinės perdangos Anglies pluošto ir epoksido strypai 



Sumanūs konstrukciniai 

sprendimai 

• Inovatyvios formos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      



Tiltų perdangų šildymas 

Dažniausiai pasitaikančios tiltų problemos: 

1. Pakloto elementų pažaidos ir defektai; 

2. Perdangos elementų pažaidos ir defektai; 

3. Atramų elementų pažaidos ir defektai; 

4. Prietilčių ir patiltės elementų pažaidos ir defektai. 



Šildymas elektra 
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Apsauginis betono sluoksnis 50-75 mm

Šiluminis kabelis
Armatūrų tinklo fiksavimo elementas 

Pagrindas

Šiluminis kabelis

Deformacinis pjūvis

Pagrindas

Smėlis

Laidininkas Perdanga Davikliai Valdymo stotis Elektra 



Šildymas elektra 

Tilto perdanga Gelžbetoninė plokštė Asfalto danga Trinkelių grindinys



Elektrai laidus betonas 

+ + 
Anglies plaušas Plieno plaušas Betonas 



Purškiamo tirpiklio sistemos 



Geoterminis šildymas 



Geoterminis šildymas 

       Vasara          Žiema 

Privalumai: 

 

• Vėsina perdangą; 

• Sumažina temperatūrinį perdangos plėtimąsi; 

• Pagerina deformacinių pjūvių ilgaamžiškumą. 

Privalumai: 

 

• Šildo perdangą; 

• Sumažina priežiūrą; 

• Sumažina užšalimo / atšilimo efektą; 

• Sumažiną temperatūrinį perdangos traukimąsi. 



Geoterminis šildymas 

• Atliekant apledėjusių tiltų eksploataciją neretai susidaro spūstys, 

kurios dėl laiko sąnaudų vidutiniškai kiekvienam automobiliui kainuoja 

10 €/h. 

• Preliminari geotermiškai šildomos perdangos kaina – 750 €/m2. 

• Sistemos eksploatacijos kaina per metus – 4 €/m2 . 

 



Geoterminis šildymas 



Geoterminis šildymas 



Rekomendacijos 

• Tiltų avarijų prevencijai bei remontui skiriamų išlaidų sumažinimui 

efektyviausia naudoti nuolatines konstrukcijų būklės stebėjimo sistemas; 

 

• Konkrečioms konstrukcinėms tiltų schemoms turi būti numatomos skirtingos 

konstrukcijų būklės stebėjimo sistemos; 

 

• Konstrukcijų būklės stebėjimo sistemų naudojimą reglamentuoti kaip 

privalomą tiltų priežiūros priemonę susisiekimo statinių projektavimo 

normose; 

 

• Naudojant moderniųjų technologijų kūrimo patirtį Lietuvoje gaminti 

konstrukcijų būklės stebėjimo sistemų sudedamąsias dalis: daviklius, 

siųstuvus, programinę įrangą; 

 

• Tiltų eksploatacijos sąlygų gerinimui siūloma naudoti tiltų perdangų šildymą. 



 

 

 

Ačiū už dėmesį! 

 


