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A.Rozalinska, A.Sprince (zinātniskā vadītāja)

BETONA RUKUMA IETEKME UZ KONSTRUKTĪVO ELEMENTU
DARBĪBU
Betona rukums ir neslogots un nesaistīts betona parauga deformācijas mērījums, ko
izsaka, kā elementa dimensijas izmaiņu (garuma izmaiņa pret sākotnējo garumu) izteiktu
procentos, mm/mm vai mikrodeformācijās (microstrains) vai miljonos - deformācijas lielums
x 10-6. Standarta portlandcementa betona rukuma ilglaicīgas attīstības vērtība ir no 200 līdz
800 x10-6 mm/mm.
RTU laboratorijā veikti eksperimentāli rukuma testi augsto stiprību fibrobetoniem ar
dažādu polivinila alkohola (PVA) fibru daudzumu 0,56% un 1,1% no cementa svara un
salīdzināti ar references sastāva datiem. Iegūtie rukuma testa rezultāti parāda, ka PVA fibru
pievienošana augstas stiprības betonam būtiski neietekmē betona rukumu.
Tā kā šis ir augstas stiprības betons, tad tam autogēnais rukums pirmajās dienās sastāda
nozīmīgu lineārās deformācijas daļu. Tādēļ iegūtie rezultāti nevar būt attiecināmi tikai uz
betona žūšanas rukumu. Paraugiem, sākot ar četru dienu aprūpi, jau ir noticis zināms
autogēnais rukums, kas šajos rukuma rezultātos neatspoguļojas. Tādēļ paraugu, kas aprūpēti
ilgāk par vienu dienu, iegūtā deformācija neatspoguļo paraugu īsto rukuma deformāciju. Lai
noskaidrotu PVA fibrobetona galējo rukuma deformāciju un PVA fibru ietekmi uz autogēno
betona rukumu, būtu nepieciešams turpināt eksperimentu, veicot atsevišķu autogēnā rukuma
testu.
Betona paraugu mitruma zuduma rezultāti atspoguļo betona rukuma deformācijas, un var
secināt, ka ar PVA (0,56%) fibru palīdzību iespējams samazināt betona rukumu, ja tam ir bijis
no vienas līdz septiņu dienu aprūpes laiks, kas savukārt var liecināt par to, ka ar PVA fibru
palīdzību iespējams samazināt betona autogēno rukumu (2-10%), bet betona žūšanas rukumu
PVA fibras neietekmē, jo paraugiem ar četrpadsmit dienu ilgu aprūpi fibras neietekmē
mitruma zudumu. Tādēļ var secināt, ka PVA fibras nav efektīvs līdzeklis betona žūšanas
rukuma samazināšanai.
Mitruma zuduma rezultāti atspoguļo acīmredzamu sakarību, ka, jo mazāks aprūpes laiks
betonam, jo lielāks mitruma zudums, ja betonu aprūpē četras dienas, tad mitruma zudumu var
samazināt par 23%, septiņas dienas - par 33% un četrpadsmit dienas - par 46%. Līdz ar
mitruma zuduma samazināšanos, tiek ierobežots arī betona rukums.
Domājams, ka PVA fibru izmantošana sevi varētu attaisnot pie ierobežota betona
elementa rukuma deformācijas, palīdzot kontrolēt plaisu noturību, daudzumu, atvēršanās
lielumu un sadalījumu. Tas varētu būt virziens tālākajiem pētījumiem.
Tāpat tālākajos eksperimentos varētu mainīt PVA fibru daudzumu (2%), kombinēt PVA
makrofibras ar mikrofibrām vai citām fibrām, piemēram, celulozes.
Precīzāku rezultātu iegūšanai būtu nepieciešama paraugu skaita palielināšana, minimums
līdz trīs paraugiem.
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