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Ģ.Būmanis, A.Sprince (zinātniskā vadītāja)

BETONA AGRĀS ŠĻŪDES DEFORMĀCIJU EKSPERIMENTĀLA IZPĒTE
Betons ir viens no galvenajiem un plašāk izmantotajiem konstruktīvajiem materiāliem
pasaulē. Konstrukcijām kļūstot arvien sarežģītākām un augstākām, aizvien svarīgāk kļūst
izmantot materiālus ar uzlabotām stiprības un deformatīvajām īpašībām. Viens no
perspektīvākajiem virzieniem betona attīstībā ir ar šķiedrām pastiprināts augsta snieguma
betons (FRHPC – fiber reinforced high performance concrete). Šis betona veids apvieno sevī
gan augstas stiprības betona, gan arī augstu īpašību betona īpašības.
Pievienojot betonam šķiedras, tiek iegūts kompozītmateriāls ar uzlabotām
mehāniskajām un deformatīvajām īpašībām. Ar šķiedrām pastiprinātam betonam ir lielāka
plaisāšanas noturība, kas ir īpaši svarīga īpašība augstu īpašību betoniem. Šiem betona
veidiem ir raksturīgs palielināts cementa daudzums sastāvā un zema ūdens-cementa
attiecība, kas nosaka palielinātus deformatīvos procesus betona cietēšanas sākumā. Augstu
īpašību betonam piemīt trūkums – plaisāšana, kas īpaši aktīvi izpaužas betonam agrā
vecumā. Deformatīvo īpašību noteikšana ir nozīmīgs noteikums noturīgu un ilgtspējīgu
būvju projektēšanā. Šļūdes un rukuma deformācijas betona struktūrā ir sarežģītas dabas
problēma, īpaši betonam agrā vecumā, kad betona fizikāli-mehāniskās īpašības vēl ir
veidošanās procesā. Bieži šļūdes deformācijas betonā noved pie pārmērīgām izliecēm
lietderīgo slodžu iedarbības rezultātā, kas spēj ietekmēt konstrukciju elementu sniegumu
ekspluatācijas laikā. No laika atkarīgas deformācijas, tādas kā šļūde un rukums, ir jānovērtē,
lai raksturotu augstu īpašību betonu darbību agrā vecumā.
Lai noskaidrotu betona šļūdes patieso darbību pielikto spiedes spriegumu ietekmē,
veikts šļūdes pētījums FRHPC betona sastāvam. Pētījums ietver augstas stiprības betona
rukuma, pielikto spiedes spriegumu izraisītās šļūdes deformāciju pētījumu agrā betona
vecumā. Papildus noteiktas betona mehānisko īpašību izmaiņas, pieaugot betona vecumam.
Pētījuma galvenais uzdevums ir noskaidrot PVA šķiedru ietekmi augstas stiprības
betona darbībā agrā šļūdē pie spiedes spriegumiem betona agrā vecumā. PVA šķiedras
betonam pievienotas 0, 0.6 un 0.8% apjomā no cementa masas un betona vecums
slogošanas brīdī bija 1, 4, 7 un 14 dienas. Izvēloties dažādu betona vecumu slodzes
pielikšanas brīdī, var iegūt betona šļūdes deformāciju attīstības tendenci un to atkarību no
PVA šķiedru daudzuma. Betona paraugiem pielikti konstanti spiedes spriegumi pret
attiecīgā vecuma spiedes stiprību, kas ir 0.25 no graujošajiem. Iegūtās zināšanas palīdzēs
izprast augstas stiprības betona darbību spiedes spriegumu ietekmē, kā arī noteikt šļūdes
izmaiņas, pieaugot betona vecumam. Pētījums balstās uz spiedes šļūdes eksperimentālajiem
pētījumiem, kas veikts augstas stiprības betonam atšķirīgos betona vecumos.
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