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D.Aumeistere, A.Sprince (zinātniskā vadītāja)

BETONA ŠĻŪDES EKSPERIMENTĀLĀ PĀRBAUDE
Daudziem būvniecībā pielietojamiem materiāliem raksturīga īpašība ir to deformāciju
pieaugums laikā nemainīgas slodzes apstākļos. Šo parādību sauc par šļūdi.
Darbā veikta betona no laika atkarīgo deformāciju attīstības eksperimentālā analīze,
salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas
pastiprināti ar polivinilalkohola šķiedrām. Eksperimentā tika izmantoti cilindrveida paraugi
47x190 mm. No katra betona veida tika izgatavoti 15 paraugi: 12 paraugi tika izmantoti
šļūdes un rukuma deformāciju noteikšanai, no tiem 6 tika ietīti alumīnija folijā divās kārtās,
lai tajos saglabātu nemainīgu mitrumu un 6 tika atstāti žūšanai; 3 paraugi tika sagrauti spiedē,
lai noteiktu graujošo cilindrisko slodzi. Paraugi testēti pēc 28 dienu cietēšanas ūdenī.
Katram paraugam deformāciju nolasīšanai tika piestiprināti 3 tenzometri. Pēc
sagatavošanas paraugus ievietoja spiedes šļūdes sviru stendos un slogoja ar slodzi, kuras
lielums ~ 20% no eksperimentāli noteiktās vidējās cilindriskās graujošās slodzes 28 dienu
vecumā. Šļūdes attīstības pārbaude ilga 90 dienas. Pēc 90 dienām slodze no stendu atsvariem
tika noņemta un fiksēts deformāciju atgriezeniskums 30 dienu periodā. Paralēli šļūdes
deformācijām, tika veikti rukuma deformāciju mērījumi neslogotiem paraugiem. Apkārtējās
vides mitrums eksperimenta laikā ~ 48%, telpas temperatūra ~ 19°C.
Apstrādājot iegūtos deformāciju nolasījumus, iegūtas šļūdes un rukuma deformācijas,
aprēķināts šļūdes koeficients un salīdzināti augsto īpašību šķiedrbetona ar un bez nanosilikas
piedevas mitro un žūstošo paraugu iegūto rezultātu vidējās vērtības. Balstoties uz iegūtajiem
rezultātiem, var secināt, ka:
 Nanosilikas izmantošana betona maisījumā samazina šļūdes deformāciju attīstību.
Paraugos ar nanosiliku, gan mitrajos, gan žūstošajos, attīstās mazākas šļūdes
deformācijas nekā paraugos bez nanopiedevas, attiecīgi 20% un 7,7%.
 Paraugiem ar nanosiliku žūšanas šļūde ir daudz lielāka nekā paraugiem bez
nanosilikas piedevas. Žūstošo paraugu šļūde pārsniedz mitros attiecīgi par 14,6% un
1,5%. Tas var būt skaidrojams ar lielāku galvenās šļūdes deformāciju veidošanos
betonā bez nanopiedevas.
 Šļūdes koeficientu un īpatnējās šļūdes koeficientu savstarpējās attiecības ir
proporcionālas šļūdes deformāciju attiecībām.
 Slodzi noņemot, acumirklīgais deformāciju atgriezeniskums žūstošajiem paraugiem
ir lielāks, nekā sākotnējās acumirklīgās deformācijas; paraugiem ar un bez
nanosilikas attiecīgi 12,4% un 7,7%. Mitro paraugu acumirklīgais atgriezeniskums ir
par 41,7% mazāks nekā elastīgās deformācijas šķiedrbetonam ar nanosilikas piedevu
un paraugiem bez nanosilikas par 9,9%.
 Mitrajos paraugos šļūdes atgriezeniskums ir lielāks nekā žūstošajos. Betonam ar
nanopiedevu mitrajos un žūstošajos paraugos deformācija samazinās attiecīgi par
37,8% un 7,8%. Betonam bez nanopiedevas: 12,1% un 1,3% no deformācijām pēc
slodzes noņemšanas.
 Paliekošās deformācijas apskatītā perioda beigās ir lielākas nekā sākotnējās
acumirklīgās deformācijas. Betonam ar nanosiliku neatgriezeniskās deformācijas
pārsniedz elastīgās deformācijas mitrajiem paraugiem par - 15,9%, žūstošajiem –
34,4%, bet mitrajiem paraugiem bez nanosilikas par - 10,5%, žūstošajiem – par
28,7%.
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