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PLAISU ATTĪSTĪBAS PROGNOZĒŠANA DIENVIDU TILTA DZELZSBETONA BALSTOS 

ŠĻAKATU ZONĀ  (XS 3) 

 
Atkarībā no ārējās vides iedarbības faktoriem un to iedarbības intensitātes visas ārējās iedarbības vides attiecībā uz 

dzelzsbetona konstrukcijām tiek iedalītas saskaņā ar standartu dzelzsbetona konstrukcijām EUROCOD 2. Sevišķi agresīvas 

vides ir tās ārējās iedarbības vides, kurās dzelzsbetona konstrukcijās noris procesi, kas laikā gaitā rada neatgriezeniskus šo 

konstrukciju bojājumus, kā rezultātā bojātā dzelzsbetona konstrukcija vairs nav ekspluatējama un tai ir nepieciešams 

profilaktiskais vai kapitālais remonts. Viena no šādām sevišķi agresīvās ietekmes vidēm ir tā dēvētā šļakatu zona. Tā ir 

dzelzsbetona konstrukcijas virsma virs atklātas ūdens virsmas, kas ir pakļauta ūdens tilpnes radītājām šļakatām. Parasti šajā 

zonā noris pietiekami aktīva brīvo hlorīdu jonu izplatība, kuri, pateicoties betona aizsargslāņa esošajām porām, nonāk tiešā 

kontaktā ar tērauda stiegrojumu izraisot korozijas procesus.[2] 

Pieaugot korozijas procesu intensitātei un palielinoties korozijas ātrumam, savstarpējie spēki, kas satur kopā betona 

aizsargslāni un tērauda stiegrojumu, sāk vājināties, līdz betona aizsargslānis sāk atdalīties no tērauda stiegrojuma. Dienvidu 

tilta balstu zonas, kas atrodas šļakatu zonā, ir pakļautas šādai hlorīda jonu izraisītai korozijai. 

Šī maģistra darba autors piedāvā izstrādāt plaisu rašanās un attīstības modeli, kas ir iegūts modificējot Juksi Zao, Jiengs 

Ju, Bingjans Hu un Veilinga Jina plaisu attīstības modeli dzelzsbetona konstrukcijām. Pētījuma autori piedāvā sekojošu 

vienādojumu plaisas platuma izmaiņas noteikšanai [3]: 

 𝑊𝑖 = 𝑎(𝑅𝑖 − 𝑅) + 𝑏 (1) 

kur 𝑊𝑖 – plaisas platums; 

𝑅𝑖 un 𝑅 – attiecīgi tērauda stiegru izmaiņas diametri. 𝑎 𝑢𝑛 𝑏 ir koeficienti, kas ir atkarīgi no plaisas ģeometriskajiem izmēriem. 

Koeficients 𝑎 ir saistīts ar plaisas platuma izmaiņām. Savukārt koeficients 𝑏 ir saistīts ar plaisas platumu pie stiegras virsmas. 

Koeficienta 𝑎 vērtību var noteikt pēc sekojošas izteiksmes [3]: 

 𝑎 = 0.67857𝜌 − 0.0023 (2) 

Savukārt koeficientu 𝑏 var noteikt pēc sekojošas izteiksmes: 

 𝑏 = 20.93 ∗ 𝜌 (3) 

Darba autors piedāvā ieviest koeficientus, kas ir saistīti ar ārējās vides temperatūras un mitruma izmaiņām, tādējādi 

iegūstot sekojošu vienādojumu: 

 𝑊𝑖 = (𝑎(𝑅𝑖 − 𝑅) + 𝑏) ∗ 𝑘𝑇 ∗ 𝑘ℎ (4) 

kur 𝑘𝑇 – ārējās vides temperatūras izmaiņas koeficients; 

𝑘ℎ - ārējās vides relatīvā mitruma izmaiņas koeficients. 

Kurus savukārt var noteikt saskaņā ar sekojošiem, šī maģistra darba autora izstrādātiem, vienādojumiem: 

Ārējās vides temperatūras izmaiņas koeficients un ārējās vides relatīvā mitruma izmaiņas koeficients: 
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(5) 

kur 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑗 un ℎ𝑝𝑟𝑜𝑗 – attiecīgi dzelzsbetona konstrukcijas projektā paredzētā ārējās vides temperatūra un relatīvais mitruma 

daudzums. Savukārt ℎ𝑒𝑛 un 𝑇𝑒𝑛 sinusoidālās ārējās vides temperatūras un relatīvā mitruma izmaiņas attiecīgajā periodā, ko var 

noteikt pēc sekojošiem vienādojumiem [1]: 
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kur ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑢𝑛 ℎ𝑚𝑎𝑥  un 𝑇𝑚𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑇𝑚𝑎𝑥 – attiecīgie gaisa relatīvā mitruma un temperatūras minimumi un maksimumi. Turklāt 

izstrādātais vienādojums ir pielietojams arī citiem dzelzsbetona tiltu balstiem. 
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