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TORKRETAVIMO TECHNOLOGIJA

Iki šiol Lietuvoje nebuvo netyrinėjamas torkretbetonis,

kurio gamybai būtų naudojamos vietinės žaliavos. Todėl

norima populiarinti Lietuvoje konkurencingą ir našią

technologiją, kuri leistų spręsti sudėtingas inžinerines

problemas, skatintų vidaus vartojimą naudojant vietines

žaliavas bei suteiktų galimybę tobulinti pačią technologiją

pasauliniu lygiu.
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BETONE ESAMŲ PLYŠIŲ IR ĮTRŪKIMŲ SAVAIMINIS UŽSIVĖRIMAS



BETONO SU KRISTALINIU PRIEDU PLYŠIŲ 
UŽSITAISYMO TYRIMAI
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Research method

crack width about 0,305...0,400 mm
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Plyšio savaiminio užsitaisymo vaizdas

per plyšį vanduo nustoja skverbtis po apytiksliai: nuo (14 parų) iki 30 parų. Tokiu 
atveju laikoma, kad kristaliniai priedai yra efektyvūs.



VANDENS ĮSISKVERBIMO GYLIO MATAVIMAS VEIKIANT 
SLĖGIUI PAGAL LST EN 12390-8
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Naudotas padidintas slėgis nuo 0,55 MPa iki 1,0 MPa
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Naudotas padidintas slėgis nuo 0,55 MPa iki 1,0 MPa



PLYŠIŲ UŽSIVĖRIMO TYRIMAI ESANT VANDENS SLĖGIUI 
5 METRŲ VANDENS STULPAS
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KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų
centre buvo atlikti tyrimai, siekiant nustatyti, kaip
kristaliniai priedai veikia su visais galimais į Lietuvą
įvežamais cementais, su kokia medžiaga efektas
didžiausias.
Jau pavyko nustatyti, kad toks užsitaisymo būdas
išlaiko iki 1 atmosferos slėgį arba 0,1 MPa.

Centre atliekamų bandymų su SCHOMBURG IR SIKA
kristaliniais priedais rezultatai naudojami
tarptautiniame projekte (COST CA15202, Self-
healing As prevention Repair of Concrete
Structures, 2016–2020) – savaime atsinaujinančio
betono palyginamųjų bandymų programoje,
vertinant jo ilgaamžiškumą.
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Buvo atliktas plyšio užsivėrimo atsparumo šalčiui bandymas. Bandinys šaldomas ir
atšildomas pagal LST 1428:17:2016 (tūrinis šaldymas)

Išvada: plyšys atlaiko 9...12 šaldymo atšildymo ciklus ir pradeda praleisti vandenį,
tačiau nutraukus šalčio poveikį po 5 parų vėl užsitaiso. Pakartojus šalčio poveikį vėl
atlaiko apie 9...12 šaldymo atšildymo ciklus.
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BETONE ESAMŲ PLYŠIŲ IR ĮTRŪKIMŲ SAVAIMINIS UŽSIVĖRIMAS

Šiuo metu kartu su „Schomburg Baltic“ ir Sika kompanijomis
siekiame išsiaiškinti kristalų formavimosi tendencijas, šio tipo
betono atsparumo šalčiui priklausomybę nuo kietėjimo
temperatūros ir kristalinių priedų poveikį betono kietėjimo
kinetikai esant skirtingoms aplinkos sąlygoms.

Tuo pačiu visi gauti tyrimų rezultatai bus pritaikyti įvairaus
torkretinio (hidroizoliacinio/termoizoliacinio) betono gamybos
technologijai ir šio tipo betono savybių analizei.
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