
ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS  TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

STATINIŲ IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ LABORATORIJA
LABORATORY OF STRUCTURES AND BUILDING MATERIALS

Statybinių medžiagų laboratorija įkurta 1975 m. ir nuo šio 
laikotarpio joje vykdomi pagrindinių, hidrotechninėje sta-
tyboje naudojamų statybinių medžiagų tyrimai. Nuo 1995 
iki 2000 metų laboratorija buvo atestuota suteikiant teisę 
vykdyti betono, betono užpildų, medžiagų keliams (smėlio, 
žvyro, skaldos), armatūros, įdėtinių detalių ir kitų statybinių 
medžiagų bei gaminių bandymus nustatant privalomuosius 
sertifikavimo ir kitus rodiklius. Laboratorijoje taip pat nu-
statomas užpildų tinkamumas betono, statybinių skiedinių 
gamybai, projektuojamos betono, statybinių skiedinių su-
dėtys. Daugiau nei 10 metų tiriamos ekologiškos statybinės 
medžiagos nedegto molio ir kitų vietinių, neimlių energijai 
medžiagų pagrindu. 2010 metais padalinys pakeitė pavadi-
nimą į Statinių ir statybinių medžiagų laboratorija.

Laboratory of Building Materials was founded in 1975 and 
from this moment are testing main building materials used 
in hydraulic structures. From 1995 to 2000 the Laboratory 
had certificate to test concrete, concrete aggregates, road 
materials (sand, gravel, crushed gravel), reinforcement, in-
serts and other building materials and products for estima-
tion main certification indexes. In Laboratory are also can 
be estimated the suitability of aggregates for production of 
concrete and mortar, are calculating the compositions of 
concrete and mortars. For more than 10 years Laborato-
ry keeps carrying out the research of ecology building ma-
terials like unburned clay and straw. In 2010 the name of 
Laboratory was changed to Laboratory of Structures and 
Building Materials.



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Atskirų konstrukcijų ar viso statinio tyrimai;
 ● Hidrotechnikos statinių ekspertizė;
 ● Statybinių medžiagų bandymai.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
 ● Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei 

medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai;
 ● Vietinių statybinių medžiagų, gaminamų su mažomis 

energijos sąnaudomis, panaudojimas žemės ūkio 
pastatuose.

PASLAUGOS
 ● Atskiros konstrukcijos (medinės, betoninės, gelžbe-

toninės, mūrinės), viso statinio (medinių, betoninių, 
gelžbetoninių, mūrinių konstrukcijų), hidromazgo ar 
gyvulinkystės komplekso statinių būklės įvertinimas.

 ● Hidrotechnikos statinių ekspertizė.
 ● Pastatų šilumos nuostolių ir šilumos srauto per ati-

tvaras nustatymas.
 ● Statybinių medžiagų ir gaminių gniuždymo, lenkimo ir 

tempimo stiprio, atsparumo šalčiui ir UV spinduliams, 
statybinių skiedinių ir betonų savybių, birių medžia-
gų granuliometrinės sudėties, užterštumo, filtracijos 
koeficiento bei kitų statybinių medžiagų rodiklių nu-
statymas.

 ● Hidrotechnikos statinių ir inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio ir nuotekų šalinimo) statybos techninė priežiū-
ra.

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Buildings and structures research;
 ● Expertize of hydraulic structures;
 ● Building materials testing.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
 ● Longevity research of hydraulic engineering and agri-

cultural building structures and materials;
 ● Usability of local and low energy required building 

materials for agricultural building construction.

SERVICES
 ● Evaluation of technical state of concrete, reinforced 

concrete, masonry structures.
 ● Expertize of hydraulic engineering structures.
 ● Estimation of properties of building materials and 

products.
 ● Engineering structures construction supervision.



PEDAGOGINĖ VEIKLA
 ● Laboratorijoje dirbantys mokslininkai dalyvauja ruo-

šiant hidrotechninės statybos inžinerijos specialistus. 
Bakalauro studijose dėstomi šie studijų dalykai: Aplin-
kosaugos ir statybos teisė, Medžiagų atsparumas, 
Geotechnika, Statybinės medžiagos ir pastatų projek-
tavimas, Statybinė mechanika, Inžinerinės konstrukci-
jos, Hidrotechnikos statiniai. Magistro studijose dės-
tomi šie studijų dalykai: Upių hidrotechnikos statiniai 
ir jų tyrimai, Hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, 
Statybinių konstrukcijų patikimumas. Laboratorijoje 
kasmet mokslinius tyrimus baigiamiesiems darbams 
atlieka apie 10 studentų.

 ● Laboratorijos mokslininkai praveda kvalifikacinius 
kursus statybos, techninės priežiūros, ekspertizės, 
projekto, projekto vykdymo priežiūros ir statinių eks-
pertizės vadovams (statiniai: hidrotechnikos statiniai; 
inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos; melio-
racijos statiniai).

PAGRINDINIAI REZULTATAI
 ● Kruonio HAE hidrotechnikos statinių techninės bū-

klės kompleksinis vertinimas.
 ● Vandentiekio, nuotekų tinklų statybai naudojamų 

vamzdžių ir žiedų, pagamintų iš įvairių medžiagų, 
daugiakriterinė lyginamoji analizė.

 ● Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų 
hidrotechnikos statinių specializuota apžiūra (statinių 
ekspertizė).

 ● Kertuojų hidromazgo techninės būklės įvertinimo 
tyrimai bei konstrukcijų remonto ar rekonstrukcijos 
sprendinių analizė.

 ● Marijampolės nuotekų valyklos betono tyrimai.
 ● Statybos taisyklių „Bendrieji statybos darbai“, „Hi-

drotechninės statybos darbai“, „Tiltai, viadukai, esta-
kados, seklieji tuneliai, atraminės sienos, lynų keliai“ 
parengimas.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
 ● The Laboratory scientists are involved in study pro-

cess in Hydraulic engineering study programme. In 
bachelor studies they have these lectures: Environ-
mental and Building Law; Strength of Materials; Ge-
otechnics; Building Materials and Building Design; 
Structural Mechanics; Engineering Structures; Hy-
draulic engineering structures. In master studies Lab-
oratory scientists have these lectures: Reconstruction 
of Hydraulic Structures; Reliability of Building Struc-
tures. Every year 10 students in Laboratory perform 
testing procedures for final works.

 ● The Laboratory scientists also have lectures for qual-
ification courses for heads of design, heads of design 
expertise, heads of constructions, heads of construc-
tion supervision, head of expertize.

MAIN RESULTS 

 ● Evaluation of technical state of hydraulic engineering 
structures in Kruonis Pumped Storage Plant.

 ● Multi-criteria Comparative Analysis of Water-supply 
and Sewerage Pipes and Rings Manufactured from 
Different Materials.

 ● Expertize of hydraulic engineering structures in 
Kelme district.

 ● Evaluation of technical state of Kertuojai hydro-
scheme and analysis of possibilities for structural re-
pair and reconstruction.

 ● Evaluation of concrete in Marijampole waste water 
treatment station.

 ● Praparation of construction regulations “General con-
struction works“, “Hydraulic engineering construction 
works“, “Bridges, overpasses, overhead roads, tun-
nels, retaining walls, cable roads“.



MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 ● Šadzevičius, Raimondas; Damulevičius, Vitas; Skominas, Rytis. The technical state of earth dams in Lithuania // 

Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, 
No. 3(2013), p. 180-188. [ISI Web of Science; ICONDA; Compendex; IndexCopernicus]. [Citav. rod (F).: 0.732; ben-
dr. cit. rod: 2.892].

 ● Skominas, Rytis; Gurskis, Vincas; Matulionis, Justinas. Research of Different Concrete Shrinkage Reducing Stra-
tegies Effectiveness // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 november, 
2013, Akademija : proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), 
p. 129-133. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].

 ● Šadzevičius, Raimondas; Sankauskienė, Tatjana. Analysis of Technical State Changes of Spillway Concrete Gravity 
Dams in Municipalities of Marijampolė and Kėdainiai District // Rural development 2013 : the sixth international 
scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis Uni-
versity. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 470-476. [Academic Search Complete].

 ● Guntis, Andersons; Damulevičius, Vitas; Šadzevičius, Raimondas; Sankauskienė, Tatjana. Slope Stability of Earth-
fill Dams: a Case Study of Naudvaris Dam // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 
24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. 
Vol. 5, b. 2 (2011), p. 248-255. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].

 ● Skominas, Rytis; Kielaitis, Povilas; Kiviste, Mihkel. The Influence of Polymer Admixtures upon the Characteristics 
of the C12/15 Class Concrete // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 No-
vember, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 
2 (2011), p. 342-347. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].

 ● Šadzevičius, Raimondas; Sankauskienė, Tatjana; Mikuckis, Feliksas. Durability of Concrete Covering Layer of Spil-
lways // Mechanika 2010 : proceedings of 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kau-
nas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic 
Association of Mechanical Engineering. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 409-414. [Conference 
Proceedings Citation Index; INSPEC].

 ● Skominas, Rytis; Gurskis, Vincas. Research Mortars Designed for Repair Works of Hydraulic Structures // Rural 
development 2009 : the fourth international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas regi-
on, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. Vol. 4, b. 2 (2009), 
p. 46-50. [ISI Proceedings].

 ● Gurskis, Vincas; Skominas, Rytis. Investigation of physical and mechanical properties of straw as a building mate-
rial // Civil Engineering‘15 : 5th international scientific conference : proceedings / Latvia University of Agriculture. 
Jelgava. ISSN 2255-7776. 2015, vol. 5, p. 43-51. [CAB Abstracts; AGRIS].

 ● Šadzevičius, Raimondas; Sankauskienė, Tatjana; Mikuckis, Feliksas. Limit deformations of retaining walls in Lithu-
anian hydroschemes // Civil Engineering‘13 : 4th international scientific conference : proceedings / Latvia Univer-
sity of Agriculture. Jelgava. ISSN 2255-7776. 2013, vol. 4, part 1, p. 336-340. [CAB Abstracts; AGRIS].

 ● Skominas, Rytis; Gurskis, Vincas; Patašius, Algimantas. Research of materials suitability for crack repair in rein-
forced concrete structures // Civil Engineering‘13 : 4th international scientific conference: proceedings / Latvia 
University of Agriculture. Jelgava. ISSN 2255-7776. 2013, vol. 4, part 1, p. 36-40. [CAB Abstracts; AGRIS].

 ● Šadzevičius, Raimondas; Mikuckis, Feliksas; Ramukevičius, Dainius. Defect analysis of reinforced concrete slabs 
for earth dam slope protection // Civil Engineering‘11: 3rd international scientific conference, 12-13 May, 2011: 
proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 2255-7776. 2011, Vol. 3, p. 44-49. [CAB Abstracts].

Universiteto g. 10, 739 kab.,
Akademija, Kauno r.
LT – 53361

Doc. dr. Rytis Skominas 
+370 37 752302, rytis.skominas@asu.lt
www.asu.lt

KONTAKTAI / CONTACTS


