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Santrauka. Straipsnyje aptariamos pagrindinės dangoraižių konstrukcinės schemos, vėjo ir žemės drebėjimo apkrovas maži-
nančios konstrukcijos, pagrindinės dangoraižių statybinės medžiagos naudojamos laikančiosioms konstrukcijoms. Kai kurios 
vėjo ir žemės drebėjimo apkrovas mažinančios konstrukcijos iliustruotos paveikslais. 
Reikšminiai žodžiai: dangoraižis, konstrukcinė schema, vėjo apkrova, žemės drebėjimo apkrova, statybinės medžiagos.  

Įvadas 
Dangoraižio įgyvendinimas yra sudėtingas procesas, 

kurį sudaro keletas etapų. Svarbiausias iš jų – dangoraižio 
laikančiųjų konstrukcijų projektavimas ir statybinių me-
džiagų parinkimas. Sėkmingas konstrukcijų išdėstymas ir 
medžiagų, iš kurių jos bus pagamintos, parinkimas užtik-
rina dangoraižio mechaninį atsparumą, pastovumą, ilga-
amžiškumą ir ekonomiškumą. Didžiausia problema, 
iškylanti statant dangoraižį – laikančiųjų konstrukcijų 
apkrovos, kurios, dangoraižiui tampant aukštesniam, 
sparčiai didėja. Dangoraižiai visuomet kovoja su savo 
svoriu, todėl dauguma dangoraižio konstrukcijų skirtos 
tam, kad atlaikytų savąjį dangoraižio svorį (Asa.lt 2007). 

Dangoraižių konstrukcinės schemos 
Specialiai dangoraižiams buvo sukurta keletas pa-

grindinių konstrukcinių schemų (1 pav.): 
1. Pusiau karkasinė (rėminio karkaso su laikančiosiomis 
skersinėmis sienomis) ir karkasinė − iki 40 aukštų pasta-
tams. Karkasinius pastatus sudaro pamatai, karkasas, 
perdangų plokštės ir kiti elementai. Karkasinių pastatų 
sienos paprastai būna lengvos, kompleksinio skerspjūvio 
su reikiamais izoliaciniais sluoksniais (Asa.lt 2007; Gau-
dutis et al. 2008). 
2. Kamieninė, 40–60 aukštų pastatams. Kamieninė siste-
ma taip pat būna įvairių rūšių: gembinis (gembė – vienu 
galu pritvirtinta laikančioji konstrukcija) perdangų rėmi-
mas į kamieną, išorinės perdangos dalies tvirtinimas prie 
viršutinės laikančiosios gembės (kabantis namas), per-
dangos rėmimas sienomis į žemiau esančią laikančiąją 
gembę ir t. t. Dažniausiai dangoraižių kamienas (centrinė 
šerdis) yra tvirtas monolitinis laiptinių ir liftų šachtų 
mazgas – standumo branduolys. 

3. Kamieno kevale („vamzdis vamzdyje“ arba „vamzdis 
santvaroje“), 60–100 aukštų pastatams. „Vamzdžio san-
tvaroje“ schemoje išorinis sienų perimetras tvirtai sujun-
giamas su kamienu ir papildomai sutvirtinamas stipriais 
skersiniais ryšiais (Asa.lt 2007). 

 

1 pav. Dangoraižių konstrukcinės schemos: a) pusiau karkasinė 
ir karkasinė, b) kamieninė, c) kamieno kevale (Scribd 2007) 
Fig. 1. Skyscrapers construction schemes: a) half skeleton and 
skeleton, b) stem, c) stem shell (Scribd 2007) 

Tam tikros konstrukcinės schemos pasirinkimą nu-
lemia daugelis veiksnių, kurių pagrindiniai yra pastato 
aukštis ir gamtinės sąlygos (seismingumas, grunto savy-
bės, vėjo ir kiti atmosferos poveikiai) (Asa.lt 2007). 

Dangoraižiams gali būti naudojamos ir stambiap-
lokštės surenkamosios konstrukcijos. Jos pasirenkamos 
tuomet, kai statybos aikštelė yra labai maža, nėra vietos 
sandėliuoti statybinių medžiagų ir įrangos, taip pat kai 
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labai svarbi mažesnė statybos darbų trukmė. Šiuo atveju 
statybinės konstrukcijos yra pagaminamos gamykloje 
(apie 90 % konstrukcijų), o atvežus į statybos aikštelę 
montuojamos tiesiai nuo transporto priemonių. Galima 
nesunkiai pastatyti keturiasdešimties ir daugiau aukštų 
surenkamus dangoraižius (Chor Cheong Fong 2005). 

Be minėtų konstrukcinių schemų gali būti naudoja-
mos ir įvairios kitos konstrukcinės schemos. Kiekvienas 
dangoraižis yra unikalus, todėl kurdami dangoraižį pro-
jektuotojai gali sukurti savitą kombinuotą konstrukcinę 
schemą. 

Dažnai labai sudėtingos būna ir dangoraižių pamatų 
konstrukcijos. Populiariausi yra poliniai pamatai. Pavyz-
džiui, Malaizijoje esantys „Petronas Twin Towers“ dan-
goraižiai turi giliausius pasaulyje pamatus, nes tvirtas 
gruntas, kurį turi pasiekti pamatai yra 120 m gylyje (All 
about skyscrapers 2010a). 

Vėjo apkrovas mažinančios konstrukcijos 
Vėjas sukelia dideles skersines apkrovas, todėl daž-

nai įvardijamas kaip dangoraižių „priešas“. Vėjas stiprėja 
kylant nuo žemės paviršiaus aukštyn, todėl dangoraižio 
viduje gali būti jaučiami svyravimai. Pagrindinė kovos su 
šiomis apkrovomis priemonė yra dangoraižio formos 
modeliavimas vėjo tuneliuose (Irwin et al. 2008). 

 

2 pav. Vėjo srautai aplink pagrindines dangoraižių skerspjūvių 
formas (CTBUH 2010) 
Fig. 2. Wind flow around the main forms of skyscrapers (cross-
sectional) (CTBUH 2010) 

Mažiausiai vėjo yra veikiamas apvalaus skerspjūvio 
dangoraižis (2 pav.), tačiau architektai dažnai nori sukurti 
ypatingesnių formų dangoraižį. Kruopščiai atlikti aerodi-
naminiai dangoraižio modelio bandymai leidžia pasiūlyti 
įvairias dangoraižio formas, kurios kelis kartus sumažintų 
vėjo sukeliamas apkrovas ir sumažintų vėjo sūkurių susi-
darymo tikimybę. 

Dažniausiai yra naudojamos šios dangoraižių aero-
dinamines savybes pagerinančios priemonės: 
1. Suapvalinti kampai. Aplink kvadratinio ir stačiakampio 
skerspjūvio formos dangoraižius dažnai susidaro vėjo 
sūkuriai, kurie akimirksniu gali nusileisti ant žemės ir 
padaryti nemažai žalos. Aerodinamikos specialistai nusta-
tė, kad suapvalinus dangoraižio kampus 10 % jo ilgio, 
vėjo apkrovos žymiai sumažėja. 
2. Kūgio forma. Kūgio formos dangoraižiai taip pat ne-
leidžia susidaryti vėjo sūkuriams, nes dėl tokios formos 
skirtinguose aukščiuose vėjo srautai negali sudaryti ben-
dro vienodo dažnio vėjo srauto. Toks sprendimas yra 
panaudotas aukščiausiame pasaulyje dangoraižyje „Burj 
Khalifa“, esančiame JAE. 
3. Skirtingas skerspjūvis. Panašus poveikis kaip ir kūgio 
formos dangoraižiuose gali būti pasiekiamas naudojant 
skirtingą dangoraižio skerspjūvį tam tikruose aukščiuose, 
pavyzdžiui, iš stačiakampio dangoraižio skerspjūvio ga-
lima pereiti prie apvalaus. 
4. Vėjo aptakai. Vėjo aptakai – tai prie dangoraižių fasa-
do tvirtinamos įvairių formų konstrukcijos, kurios taip pat 
neleidžia susidaryti vėjo srautų sūkuriams. Labai paplitę 
yra spiraliniai vėjo aptakai naudojami aukštuose kami-
nuose, tačiau dangoraižiuose priimtinesni vertikalieji vėjo 
aptakai. 
5 Angos. Įvairios angos dangoraižyje sumažina vėjo su-
keliamas skersines apkrovas, nes vėjo srautai perskrodžia 
dangoraižį mažiausia pasipriešinimo kryptimi (Irwin et 
al. 2008). 

Sumažinus vėjo skersinių apkrovų poveikį dango-
raižiui, tenka projektuoti konstrukcijas, kurios atlaikytų 
likusią vėjo apkrovą ir kitas dangoraižį veikiančias ap-
krovas. Laikančiųjų konstrukcijų sustiprinimui dažniau-
siai yra naudojami plieniniai ar gelžbetoniniai standumo 
ryšiai. Šie ryšiai atlieka daugelį svarbių funkcijų: suteikia 
pastatui geometrinį nekintamumą, padidina gniuždomųjų 
elementų ir konstrukcijų pastovumą, perima horizontalią-
sias apkrovas (vėjo slėgį, inercines jėgas), išlygina lai-
kančiųjų elementų perkrovas. 

Moderniuose dangoraižiuose dažnai įrengiamos švy-
tuoklės, kurios slopina svyravimus, todėl vėjo sukelto 
dangoraižio svyravimo amplitudė yra sumažinama. Padėtį 
apsunkina dar ir tai, kad naujos kartos dangoraižiai turi 
ypatingų ventiliacijos tunelių, kurie, esant stipriam vėjui, 
perima jo jėgą ir taip padidina pastato svyravimo ampli-
tudę (Asa.lt 2007). 

Siekiant sumažinti vėjo sukeliamą dangoraižių svy-
ravimą, buvo sukurtos kelios naujos technologijos, lei-
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džiančios kontroliuoti vėjo poveikį. Pavyzdžiui, pradėtos 
naudoti pakabinamos atsvaros, kurios, pučiant vėjui, juda 
priešinga pastato lenkimo kryptimi ir taip sumažina svy-
ravimo amplitudę. Didžiausia pasaulyje pakabinama at-
svara yra įrengta viename iš aukščiausių pasaulio 
dangoraižių „Taipei 101“, esančiame Taivane. Ši atsvara 
sveria 662 t ir yra įrengta viršutiniuose dangoraižio aukš-
tuose (3 pav.) (Asa.lt 2007). 

 

3 pav. Didžiausia pasaulyje pakabinama atsvara „Taipei 101“ 
dangoraižyje (All about skyscrapers 2010b; Irwin et al. 2008) 
Fig. 3. The biggest damper in the world in “Taipei 101” 
skyscraper (All about skyscrapers 2010b; Irwin, P. et al. 2008) 

Tokios atsvaros papildo dangoraižio konstrukcinę 
schemą ir yra įrengiamos didžiausioje svyravimo ampli-
tudės vietoje, kuri visada yra dangoraižio viršutinėje da-
lyje (Irwin et al. 2008). 

Kitas atsvaros ar slopintuvo tipo pavyzdys gali būti 
ant dangoraižio stogo įrengtas didelis vandens rezervua-
ras, kuris remiasi į dangoraižio laikančiąsias konstrukci-
jas (dažniausiai kolonas). Esant stipriam vėjui vandens 
rezervuare esantis vanduo pradeda banguoti ir judėti prie-
šinga vėjui kryptimi taip sumažindamas dangoraižio svy-
ravimo amplitudę (Irwin et al. 2008). Vandens rezervuare 
esantis vanduo, paskirstomas iš viršaus į apačią, gali būti 
naudojamas dangoraižyje esančių žmonių poreikiams. 

Žemės drebėjimo apkrovas mažinančios konstrukcijos 
Dangoraižiams yra didesnis pavojus būti sugriau-

tiems dėl žemės drebėjimo, ypač tai yra aktualu didelio 

seisminio aktyvumo zonose. Seisminės jėgos – tai inerci-
jos jėgos. Kai dangoraižis įgauna pagreitį dėl žemės paju-
dėjimo, susidaro inercijos jėga, kuri priešinasi šiam 
pagreičiui. Inercijos jėga yra didžiausia pastato viršutinė-
je dalyje, todėl dangoraižiams ši jėga yra ypač pavojinga, 
be to, kuo aukštesnis yra dangoraižis, tuo ilgiau jis svy-
ruoja žemės drebėjimo metu. Svyravimo trukmė priklau-
so ne tik nuo dangoraižio aukščio, bet ir nuo jo masės ir 
konstrukcijos tipo. Nors žemės drebėjimo metu atsiran-
dančios inercijos jėgos ir vėjas priklauso horizontalioms 
apkrovoms, tačiau jų pobūdis skiriasi. Visų pirma, vėjo 
sukeliamos apkrovos pastatą veikia tik iš išorės, o inerci-
jos – ir iš vidaus, antra, inercijos jėgos sukeliamos apkro-
vos yra cikliškos, o vėjo – ne (Charleson 2008). 

Dangoraižiai seisminio aktyvumo zonose turi būti 
suprojektuoti taip, kad žemės drebėjimo metu būtų išsau-
gotos žmonių gyvybės ir padaryta kuo mažesnė žala pas-
tatui. Tam yra specialūs konstrukciniai sprendimai: 
1. Standumo („kirpimo“) sienos – tai sienos, atlaikančios 
žemės drebėjimo metu atsirandančias kirpimo jėgas. Šios 
sienos geriausiai atlaiko žemės drebėjimo metu atsiran-
dančias apkrovas, tačiau jos turi būti kombinuojamos su 
horizontaliomis diafragmomis, nes priešingu atveju nebus 
užtikrinamas jų standumas. Standumo sienos dažniausiai 
tęsiasi nuo dangoraižio rūsio iki jo stogo ir yra įrengia-
mos iš gelžbetonio. 
2 Standumo ryšiai gali pakeisti standumo sienas, o pasi-
rinkimą, kurią sistemą taikyti, nulemia konkrečios šalies 
statybos tradicijos, pavyzdžiui, vienose šalyse yra labai 
paplitę plieniniai karkasiniai dangoraižiai, o kitose – ne. 
Dažniausiai naudojami kryžminiai standumo ryšiai, ta-
čiau yra sukurta nemažai jų tipų. 
3. Standus („momento“) karkasas – tai toks pastato kar-
kasas, kuris geriausiai atlaiko lenkimo momentus. Kad 
standus karkasas atliktų savo funkcijas, jis turi tenkinti 
tris sąlygas. Pirma, pamatai turi būti įleisti pakankamai 
giliai, antra, sijų ir kolonų matmenys turi būti panašūs, ir 
trečia, sijos ir kolonos turi būti tvirtai sujungtos. Ši konst-
rukcinė schema taip pat yra labai paplitusi pasaulyje, nes 
neapriboja patalpų suplanavimo galimybių (Charleson 
2008). 

Be minėtų vertikalių konstrukcijų, yra naudojamos 
ir horizontalios, tai diafragmos, specialios sijos ir pan. 
Šios konstrukcijos taip pat padeda atlaikyti žemės drebė-
jimo metu atsirandančias apkrovas (Charleson 2008). 

Taip pat yra sukurta daug pavienių elementų pato-
bulinimų, padedančių geriau atlaikyti žemės drebėjimo 
metu atsirandančias apkrovas, pavyzdžiui, 4 pav. pateik-
tos „šuns kaulo“ formos sijos, kurios žemės drebėjimo 
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metu deformuojasi ties susilpninta vieta ir taip apsaugo 
dangoraižį nuo griūties. Tokios sijos yra panaudotos 
„Taipei 101“ dangoraižyje Taivane. 

Statybos inžinieriai yra sukūrę nemažai konstrukci-
nių priemonių, žemės drebėjimo metu apsaugančių nelai-
kančiąsias dangoraižio konstrukcijas, pavyzdžiui, laiptų 
maršai, vienu galu tvirtinami laisvai ant guolių, nelaikan-
čiųjų sienų jungimosi vietose paliekamas tarpas, kuris 
užpildomas elastingomis statybinėmis medžiagomis, 
papildomomis atramomis sutvirtinami parapetai ir t. t. 

 

4 pav. „Šuns kaulo“ formos sija (Charleson 2008) 
Fig. 4. “Dog bone” shaped beam (Charleson 2008) 

Anksčiau minėtos švytuoklės ir atsvaros padeda ne 
tik mažinti dangoraižio svyravimų amplitudę, sukeliamą 
vėjo, bet ir apsaugoti jį nuo griūties žemės drebėjimo 
metu. Yra išskiriami trys skirtingi žemės drebėjimo metu 
atsirandančias apkrovas mažinančių slopintuvų (amorti-
zatorių) tipai: 
1. Pasyvūs – šių slopintuvų tipo veikimui nereikia panau-
doti jokios išorinės energijos. Pasyvūs slopintuvai yra 
pigesni, bet apriboja panaudojimo lankstumą ir yra ma-
žiau efektyvūs. 
2. Aktyvūs – šių slopintuvų tipo veikimui reikia panaudo-
ti nemažai išorinės energijos. Šie slopintuvai pastumia 
dangoraižį, kad būtų neutralizuotas svyravimas. Kadangi 
dangoraižis juda viena kryptimi, tai slopintuvai stumia 
dangoraižį į priešingą pusę. 
3. Pusiau aktyvūs – šių slopintuvų tipo veikimui reikia 
panaudoti nedaug išorinės energijos ir jie yra lengvai 
valdomi. Pusiau aktyvūs slopintuvai nestumia dangorai-
žio į priešingą pusę, jie tik neutralizuoja jo supimą, per-
keldami jų svorį priešinga dangoraižio judėjimo kryptimi 
(All about skyscrapers 2010b). 

Kai tik davikliai, esantys dangoraižyje, pajunta judė-
jimą, slopintuvai pradeda veikti, kad padėtų dangoraižiui 
sugerti vibraciją. Skirtingo dydžio dangoraižiams yra 

reikalingi skirtingi slopintuvai, viename dangoraižyje gali 
būti įrengta labai daug arba tik keli slopintuvai (5 pav.) 
(All about skyscrapers 2010b). 

 

5 pav. Slopintuvai (amortizatoriai) dangoraižyje (Charleson 
2008) 
Fig. 5. Dampers (shock absorbers) in skyscraper (Charleson 
2008) 

Dangoraižių statybinės medžiagos 
Dideli reikalavimai yra keliami dangoraižių statybi-

nėms medžiagoms, kurių pasirinkimas yra viena iš svar-
biausių užduočių. 

Iki 1970 m. dangoraižių statyboms buvo naudoja-
mos plieninės laikančiosios konstrukcijos. Per pastaruo-
sius 40 metų išpopuliarėjo gelžbetonis, kuris turi 
akivaizdžių privalumų, lyginant su plienu: pastatai su 
gelžbetoninėmis konstrukcijomis yra atsparesni vėjui, 
mažesnis jų deformavimasis, gelžbetoninių konstrukcijų 
atsparumo ugniai laipsnis yra aukštesnis negu plieninių. 
Be to, gelžbetoninės konstrukcijos leidžia suteikti pasta-
tui bet kokią norimą formą. Taigi, daugelyje išsivysčiusių 
šalių šiuo metu būtent gelžbetonis yra viena populiariau-
sių statybinių medžiagų. Besiplėtojant dangoraižių staty-
bai, tobulėja ir betono mišiniai. Didėjant pastatų aukščiui, 
aktualėja konstrukcijų svorio mažinimo būdai. Praėjusio 
amžiaus pabaigoje prasidėjo modifikuotų betono mišinių 
laikai. Modifikuotas betonas leidžia kontroliuoti tokias 
technologines savybes, kaip mišinio slankumas, nusėdi-
mo mažinimas ir kitas. Technologinis mišinio projekta-
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vimas taip pat leidžia užtikrinti reikiamą atsparumą ug-
niai, šalčiui ir smūgiams eksploatavimo metu. 

Dangoraižiuose dažnai naudojamos plieninės ir 
gelžbetoninės laikančiosios konstrukcijos kartu, o fasa-
dams naudojamos įvairios medžiagos, pavyzdžiui, išorinė 
dangoraižio siena gali būti formuojama iš stiklo ir metalų 
(aliuminio, nerūdijančio plieno) arba įvairaus akmens 
(granito, marmuro, smiltainio). 

Išvados 
1. Apžvelgtos dangoraižiuose dažniausiai naudoja-

mos konstrukcinės schemos ir veiksniai, darantys įtaką jų 
pasirinkimui. 

2. Išanalizuotos dangoraižiuose projektuojamos vėjo 
apkrovas mažinančios priemonės: dangoraižio formos 
modeliavimas, aerodinamines savybes pagerinančių 
priemonių įdiegimas, standumo ryšių, švytuoklių, atsvarų 
įrengimas ir kt. bei aptariami jų taikymo atvejai. 

3. Dangoraižiuose naudojamos žemės drebėjimo ap-
krovas sumažinti leidžiantys sprendimai pateikti susiste-
mintai, atskirai analizuojant jų panaudojimo privalumus ir 
trūkumus. 

4. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad nepaisant 
mokslo technologijos pažangos, nepakeičiamomis dango-
raižių laikančiųjų konstrukcijų medžiagomis išlieka plie-
nas ir gelžbetonis. 
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SKYSCRAPERS BEARING STRUCTURES AND 
CONSTRUCTION MATERIALS 

R. Volvačiovas, G. Ambrasas 

Abstract 
The article discusses the main skyscrapers construction 

schemes and construction materials used in the bearing struc-
tures. Also in this article we escalated discussion on the impact 
of loads on the constructions of skyscrapers caused by wind and 
earthquake. Some wind and earthquake loads reducing construc-
tions are illustrated by pictures. 
Keywords: skyscraper, constructional scheme, wind load, earth-
quake load, construction materials. 


