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gamt os
technologija sauganti
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pro dukcija,

Mediena statybos
pagrindas: mineralizuotos
skiedros
su
Portlendo cementu, taip pat pilama vandens bei ypatingais
atvejais lio, o gamybos
jos
suformuojamos statybos
gas.
Gamybos procesas (dozavimas formavimas sulyginimas) vyksta naudojant itin
energijos.
deginimo
taip pat
nesusidaro nuodingosios dujos. Frezuojant gaminius
produkcijos atliekos, susidariusios frezuojant, taip pat
pjovimo atliekos bei statybos
atgal
gamybos
tad nebereikia
beveik
gamybos
tad
vandens.
Seibersdorfo
centras
balanso
patvirtina
ekologinio balan
aplinkai.
gamyba

itin efektyvios
ir intensyvi perdirbimo
technologija
gamybos
(frezavimo atliekos ir
perdirbami);
gaminant
nesusidaro nutekamieji
vandenys
gamybai naudojamo vandens dalis
brendimo proceso metu
atgal
vandens
pavidalu);
aplinkai poveikio nedaranti gamyba (kadangi
deginimo
poveikis aplinkai itin menkas, jis
atsiranda tik gaminant
izoliacines
nedidelis pavir
poreikis
(specifinis panaudojamas
kiekis - 0,05 m²/t
produktui);
pristatymas be
(nenaudojamos

apsauga naudojant antrines
(medienos atliekos ir perdirbama mediena);

gaminamos statybos
ir kuriose susikaupia anglies dioksidas,
nepatenka
namio dujos, ir
didesnis CO2
kiekis, o tuo
siekia
Toronto
ekologinis balansas:
blokeliai daro
aplinkosaugos problemas!
Darbo draugija
statybos
sk
betonas , kuriai priklauso
Austrijos
atstovai, pastaruosius
trejus metus siekia, kad statybos
paprastai naudojamos ir saugios
ekologinius aspektus.
Seibersdorfo
centro sudarytas
ekologinis balansas yra
sudaryto
ekologinio balanso tikslas - nurodyti visus esminius
poveikius aplinkai, kuriuos sukelia
statybos
gamyba ir jai naudojamos
Galima apibendrinti dr. Peterio Tuschlio ir
Karin Hye mokslinio darbo rezultatus:
blokeliai mus gerokai priartina prie Toronto
CO2
, kadangi juos gaminant
nepatenka
sukauptas CO2. Tad
nepatekusio anglies dioksido kiekis - 11,800 t per
metus yra didesnis, nei gaminant
statybos
patenkantis kiekis, t.y. statybose naudojant
itin veiksmingai prisidedama
efekto
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Apibendrinus
me
suma

galima suvokti, kad tokia
siekiant

kas tai yra
Daugiau kaip
Olandijoje buvo
pagaminta ir
(nuo to laiko gaminama 16 pasaulio
firmos
yra Achau prie Vienos.
suteikia
pasiekti
savybes ir
sveiku
1. Padidinta
akumuliavimas

Austria

Izrael

Canada

Japan

Czech Rep

Holland

Hungary

Slovakia

USA

Lietuva

+
laidumas

yra parodytas paveiksle.
izoliacijos
padidintos
sienos,
pagal
akumuliavimo
palankiausius

laidumo

procesus

rasos
link ir
patalpos viduje kas sudaro prielaidas
tarp
aplinkos
ir sienos vidaus
.

optimalias
pagal

2. Puiki garso
lygio buvo
ir sunaudojimo
ir
reikalavimai tiek
sienoms
oru
lauko), tiek

normos.
sienoms
viduje).

buvo skirtas
padidintas
garso

pertvaroms,
izoliacijos
savybes.
Modifikuotas
betonas atitinka
garso izoliavimo reikalavimus iki Rw 63 dB. Durisol
DM 20/13
atitinka
reikalavimas iki Rw 56 dB.
3. Puiki vandens
sienos

difuzija

akumuliavimo

vandens
Patalpose vyrauja sveikas

mikrolimatas!

vandens
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privalumai
Lyginant su
geros

(iki R = 8,3).
yra vientisas, sijos ir cokoliai

taip pat
vandens
difuzijos
garai nesikondensuoja ir

puikios
nesikaupia;

puiki aplinka

nes

sienos;
(90%

mediena)
Durisol yra nedegi
koeficientas lygus

sudaro
CO2
ugnies plitimo

pagal statikos
galima statyti pastatus
iki 20
ypatingos apkrovos vietose Durisol
naudojamas su horizontalia ir vertikalia
ir tuomet
atitinka
tonio
paprastas ir greitas statybos
sausu
kaip lego elementai,
darbai 30% (naudojant
- 70% );

blokai kraunami
dalis

greita
minimalus
kiekis jeigu blokas supjaustytas 3
dalis, jas visas galima panaudoti;
darant

nereikia klojinio,
nesusidaro
tilteliai;

ko

darbo

elementai labai lengvai ir paprastai
paprasta
galima statyti ir
Durisol blokai izoliuoja
ir suteikia

iki - 5ºC (betonas su priedais),
laikytis

yra visos reikalingos statyboje
kampiniai,
pilni ir pusiniai blokai;
ir kiti
nebijo
daugiau kaip 200
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ji

Pagr indiniai stat ybos r eikalavimai
blokai
statybos
pristatomi
paketuose ,
(N,
E, F).
Blokai yra dedami sausai greta ir vienas ant kito.
reikia horizontalaus pagrindo.
horizontalumas. 1 arba 2
klojama
reikiamas
ir kitas angas, tiksliai
pagal
Visos
kitos
kraunamos
prisilaikant
horizontalumo ir vertikalumo. Sienos
betono stulpeliai, einantys nuo perdangos iki perdangos.
galima
naudojant
Reikiamos blokelio dalys tiksliai pjaustomos rankiniu arba
diskiniu
Fasoniniai pastato elementai sudaromi
(F blokai), taip pat kampiniai elementai (E blokai).
reikia kloti kas 4
viename
te. Po
angomis
reikia
plieno
2 vnt. Ø10 mm arba statikos
Pildan
betone reikia tiksliai kloti
ir
per 75 cm nuo sienos
jungiamosios dalies, geriausiai pagal

izoliacijai naudojami
storasieniai
blokai arba superstorasieniai blokai DSs30/15, DSs30/12,
DSs37,5/14, vidaus
sienoms naudojami
blokai DM1 7 / 1 2, DM20/13, D M 2 5 / 1 8 , DSi30/20. Vidaus
sienoms blokai DM 15/9.
Blokelius DSs 30/15 rekomenduojama naudoti
ir
labai
statybai.
Blokelius
DSs37,5/12;
DSs37,5/14;
DSs30/12,
Blokelius DM 25/18, DSi 30/20 rekomenduojama
naudoti sienoms, kurios turi atlaikyti labai dideles
apkrovas
sienos, vidaus
sienos,
.
Blokelius DM 17/12, DM 20/13, DM25/18,
rekomenduojama naudoti vidaus ir
sienoms statyti.
Blokelius DM 15/9 rekomenduojama naudoti vidaus
atitva
sienoms.

1
2
3
4
5

- DSs 37,5/12 N normalus blokas
- DSs 37,5/12 EA priekampio blokas
- DSs 37,5/12 F kampinis blokas
- DM 20/13
- DM 15/9 DR apvadinis perdangos blokas
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A
blokus
betonas sudaro
sienos
kuris perkelia pastato
pamatus.
Betono stiprumas
priklauso nuo cemento konuo
santykio,
ir
bei vandens kiekio (klampumo rodiklis). Maksimalus
dydis milimetrais turi
lygus
storiui centimetrais.
Betonavimo eiga:
betono
per
perdangos
Betono

reikia pagal
geriausia, kad
pilamas 3-6

kai

eiles,
iki

Kiekvienas konkretus pildymas neturi

laisvai
vientisa jo

betono
visas

150 cm

turi
tokios, kad jis
erdves blokuose,
frakcijas.

galima rankiniu
(kastuvu) arba
mechanizuotai
dozavimo bunkerio su
betono
tiekimo anga arba betono
angaliu.
pildoma
naudoti
darbo

6
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vib

reikia sutankinti strypu, jeigu
betonu (C20; C30) reikia
(max 40 mm).

lygyje reikia pagal
vengti
kuriose
kloti betono ant jau
betono sluoksnio.

tinkavimo reikalavimai
pradedant
reikia
saugoti nuo lietaus ir kitokio galimo neigiamo poveikio.
Tinkavimo darbus galima
tik iki galo
tinkavimo metu ir bent jau dvi
dienas po tinkavimo tinko pagrindo,
ir oro
turi
kaip +5°C.
pradedant
tinkavimo darbus,
reikia
betono branduolio
laiko
28
dienas.
Tinkavimui
rekomenduojama
naudoti
cementinius
nius. Pagrindo storis apie 5-8 mm.
klojant
kitus tinko sluoksnius,
turi
pakankamai
14
Vidaus

gipso

tinkas

Rekomenduojama tinkuoti vidaus sienas po to, kai
atlikti elektros instaliacijos ir
instaliacijos darbai.
blokus galima tinkuoti
-cemento ir
gipso
mis, gruntui reikia naudoti
Padidintos apkrovos vietose
ir
jungimai,
kanalai, kitos
gruntas)
rekomenduojama
armuoti
klojamas ant
po
Lauko

Vidaus

Lauko

tinkavimas

tinkas

pradedant tinkuoti reikia
iki
betono branduolio
(28 dienos)
ir cemento par
didesnius
tarpus (daugiau 5
mm),
poliuretano putomus.
Vertikalias
ir
cementiniu skiediniu.
glaistome
kartu su tinkleliu
ant
pirmam sluoksniui, jeigu reikia
fasadiniu glaistu.
Po to fasado
atliekame pagal
dekoratyvinis tinkas, klinkerio
medis ar kt.
Jeigu tinkuojama be
tinklo, tinkas
klojamas ant subrendusio cemento sluoksnio dviem
sluoksniais:
1 sluoksnis
pagrindinis tinkas
1,5 cm
storio, glaistomas mente,
cemento
tokiu
2 rio dalys
hidrato, 1
dalis cemento, 8
dalys
0/7 mm.
2 sluoksnis
sluoksnis, klojamas ant
pakankamai
-cemento pagrindo.
Jeigu naudojami sausi tinko
gamintojo
technologinius ir laiko reikalavimus
ir atmosferos

reikia laikytis
ir
betono branduolio
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K aip

stat yti
1. Ant lygaus pamato

klojama hidroizoliacija.

2. Pradedant nuo
namo perimetru. Pirma
galima

pagal

blokeliai visu
tam

3. Patikrinus 1
blokelio ir paliekame sustingti.
4.
perimetru 2 x 10 AIII strypai.

iki
horizontali

5. Toliau dedamos keturios
penkios
perimetru. Horizontalumas
Kas ketvirta
horizontali
6. Horizontali
lan- gu ir durimis

2x 10 AIII

visu
visu
pagalba.
2 x 10 AIII.

turi
puses.

po

7.
atliekamos
L arba L/2
priklauso- mai nuo angos. suformuotas
dedami
- ros karkasai.
8.
horizon- tali

perdangos
2 x 10 AIII visu

klojama
perimetru.

9. Vidaus
ir
sujungimo vieta su
siena atliekama taip, kad betonas esantis sienose
ir
vientisas. Taip pat sujungimo vietoje,
kas ketvirta
puses.
10. Atlikus perdangos
, surenkamos ar kt.)
darbus
lauko
dedami
blokeliai DM 15/9 DR, arba
lauko
vainikiniai
blokai. Taip gauname lauko sienos konstrukcijos
nuo
iki stogo, kai sienos
11.
stogo darbus paskutines
eiles reikia
anke- rinius
pritvirtinimui. Taip pat reikia
dvejose
12.Betonas pilamas
kas
galima ir
betonu blokelius,
- je betonas pilamas iki
blokelio. Jei
susidaro
pertrauka tarp
ir
sujungti
strypais,
ilgis apie 50 cm.
13.
naudojamas
betonas (nuo B20 ir daugiau), priklausomai nuo pastato
Betono
rekomenduotina naudoti iki 16 mm.
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Taip skamba t yla
Transporto sukeliamas
jau seniai tapo
didele
problema.
streso
simptomai,
ir kraujotakos susirgimai
visa tai
transporto
Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) duomenimis
Siekiant kovoti su
problema buvo
naudoti
garso barjerai. Garso barjeras
tai siena statoma prie
- mo
(greitkelio,
tramvajaus linijos, gamyklos, elektros
ir pan.),
kurios paskirtis
- ti
sukelia
Garso barjerai gaminami
Viena
labiausiai
pa- saulyje
yra
savo
garso
izoliavimo
ir
tapo kovos
su
simboliu.
1934

metais Olandijoje buvo sukurta ir
gam
sta
.
Tai
kai ekolog - ka
kurios
(90%)
sudaro
me- diena. Medienai
naudojama 2% portlandcemento ir 8%
gauta
lizdus ir yra
kompanijos
konstrukcijos
garso
iki 60 dB,
garso sugeriamumas iki 20 dB);
ugniai (A2
druskoms;
aktyviose zonose);
termitams ir kitokiems

Pirmasis garso barjeras
buvo pastatytas 1977 metais Toronte, Kanadoje.
Jis tebetarnauja iki
Nuo
Amerikoje jau
daugiau nei 1 mln.
garso
Europoje
barjeras buvo
- tas 1979 metais Austrijoje.
metu
garso barje- rus galima pamatyti
daugumoje
ir Vidurio Europos
o taip
pat tokiose
kaip Japonija, Izraelis ir kito- se.
2005
pirmasis
garso
barjeras
Lietuvoje, greitkelyje Vilnius
Kaunas ties Vieviu. 2007 metais bus pastatytas
garso barjeras greit- kelyje Vilnius-Kaunas
ties Vieviu kitoje kelio
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G arso barjerai
Kaip
Austrijos Transporto klubo 2003 m.
studi- jos, daugiau nei 1,5 mln.
Austrijoje
nuo
transporto
Jei dar
Pasaulio
sveikatos organizacijos
(PSO) nustatytas
matavimo normas,
net 4,8 mln.
streso simptomai,
ir
kraujotakos susirgimai
transporto
garso
konstrukcijos yra
patikimas proble- mos sprendimo
betonas
- mi puikiomis garso
o
gerai
sugeria suformavus
stambiai
Labai gera garso izoliacija:
garso
siekonstrukcijos
garso izoliavimo norma iki 42
dB ir itin
norma iki 11 dB; 10 dB garso
atigirdimo
kaina
kai kurios
garso
sistemos naudojamos jau daugiau
nei 20
pvz., A1 vakarinis greitkelis prie Steinhäusl, o
teigiamos savyPatikrinta
garso
kons- trukcijos atitinka visus
standartus bei
direktyvas
ir
transporto
(BB). Remiantis
testavimo
atliktais bandymais,
konstruk- cijos yra atsparios:
ugniai (A2),
tirpiosioms druskoms,
Paprasta montuoti:
gamina
garso izoliacines
konstrukcijas. Galima pagaminti iki
5,96 m ilgio konstrukcijas, o
derinamas pagal
individualius reikalavi- mus. Konstrukcijos
gamyklos
gabenamos krovininiais automo- biliais arba
sutvirtintos betono arba plieno atramo- mis. Toks paprastas
montavimo
beveik nedaro neigiamos
transportui.

Garso barjerams naudojam
techniniai duomenys
Mato
vnt

techniniai duomenys
Bloko tipas
Bloko duomenys
Bloko gabaritai:
Bloko
Garso izoliacija
Rw
Garso sugeriamumas
statika
Betono sluoksnio storis
Betono plotas
Atsparumas ugniai
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai
s
betono poreikis
Galimos spalvos - pilka, raudona,

10

blokeli

Dsi 25/13N Dsi 30/20

DSi 25/13

DSi 30/13

cm
kg/vnt

25/25/47,5
12

30/25/50
9

25/25/47.5
9

30/25/47.5 12/25/95
12
13.5

dB
dB

62
8,1

60
5.2

62
5.8

62
5.8

64
11

cm
cm²/ m

13
780

20
1432

14
850

14
850

12
1200

A2

A2

A2

A2

A2

8.5
100

8
155

8.5
100

8.5
100

4.2
125

vnt/m²
l/m²
geltona, ruda

P.S.

Taip skamba t yla
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perdangos sistema
technologai, atsiradus poreikiui rinkoje, kad
izoliuotos ir
ne tik sienos, bet ir
perdangos,
ir pagamino perdangos
kurio
atitiko
Tai ne paprasta
perdanga, bet tikra
izoliacija
Sumontavus
metu
galima
problemas:

perdangos elementus, vienu
visas horizontalias
ir
ug- niai:
Terminis laidumas (tinkuota perdanga): 0,81 W/m2K
izoliacija (tinkuota
perdanga): Rw = 52 dB
izoliacija (tinkuota
perdanga): Ln,w = 57 dB
Atsparumas ugniai (netinkuota
perdanga): REI 180 (trys valandos)

PeRDAnGOs

MOnTAViMAs

Montavimas
greitas.
Jungtys
kas 90 cm.
Galima perdengti angas iki 11,75 m

PeRDAnGOs
Betono sluoksnis

Laikantysis

karkasas

4

Suvirintas
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PJÛVIS 1-1

aukðt

1

1

1aukðtas
Tipinis DURISOL blokas

2 aukðtas
DURISOL
blokas sàramai formuoti
DSs 37,5/14 - F

G/b monolitinëperdanga
Grindø konstrukcija

1 aukðtas

Atstumas
derinamas
pagal
Ið orë

Projektà
Ðilumos izoliacija
Ðilumos izoliacijos tvirtinimo detalë

200
8

37.5/14

M 1:10
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