
STIKLA ŠĶIEDRAS ARMATŪRA 



STIEGROŠANAS MĒRĶI: 

 Palielināts stiprums un izturība pret betona 

plaisāšanu, spriedzi, ietekme pret dinamisku 

spēku iedarbību. 

 Nosēšanas deformāciju samazināšana betona 

sacietēšanas laikā. 

 Sprieguma sadalījums struktūrā zem slodzes. 

 Savstarpēju materiālu slāņu enkurošana 

būvniecībā (mūrī, tehnoloģiskos slāņos, 

stiegrošanas sietu slāņos). 







Stiegrošanas veidi 

Pēc pielietojuma  

1) Spēka  – tiešā  stiepes  sprieguma 

uztvere. 

2) Sadaloša – slodzes sadalījums 

materiālā (struktūrā) starp spēka 

elementiem. 

3) Demfera – dinamisko spēku ietekmes 

uztvere un amortizācija. 

       4)Enkurojoša  – montāžas funkciju izpilde 

materiālu un konstrukciju nostiprināšanai. 

Pēc materiāla veida 

1) Tērauda stieņu un drātu.  

2) Stikla šķiedras.  

3) Bazalta. 

       4) Oglekļa. 



TĒRAUDA UN STIKLA ŠĶIEDRAS ARMATŪRAS 

SALĪDZINOŠĀS TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

Armatūras veids Tērauda А-III (А400С) 
Stikla šķiedras 

armatūra«Speckompozīts» 

Materiāls tērauds stikla šķiedra 

Materiālā pretestība stiepē МPа 390 1 300 

Elastības modulis, МPа 200 000 55 000 

Nosacītais pagarinājums, % 25 2,2 

Siltuma vadītspējas  koeficients 46 0,35 

Lineārās  termiskās paplašināšanas 
koeficients, αх10-5/0С 

13-15 9-12 

Blīvums , т/м³ 7,8 1,9 

Pretestība korozijai Pakļauts korozijai Nav pakļauts korozijai 

Продолжение на след. слайде 



Armatūras veids 
tērauda 

А-III (А400С) 
Stikla šķiedras armatūra 

«Speckompozīts» 

Siltuma vadītspēja Augsta nav 

Elektrovadītspēja 
Ir 
 

nav 

Garums stieņi 6-12 м Pēc pasūtījuma 

 Armatūras aizvietošanas pēc tās fizikas –
mehāniskajām īpašībām 

6 АIII  
 8 АIII 
10 AIII 
 12 АIII 
 14 АIII 
 16 АIII 
 18 АIII 
 20 АIII 

4 Speckompozīts 
 6 Speckompozīts 
  7 Speckompozīts 
 8 Speckompozīts 

 10 Speckompozīts 
 12 Speckompozīts 
14 Speckompozīts 
 16 Speckompozīts 

Svars, кg. (pie atbilstošas aizvietošanas) 

6 А-III  - 0,222 
 8 А- III – 0,395 
10 A-III – 0,617 
 12 А-III – 0,888 
 14 А- III – 1,21 
 16 А- III – 1,58 
 18 А- III – 2,0 

 20 А- III – 2,47 

4 АКС – 0,02 
  6 АКС – 0,05 
 7 АКС – 0,07 
 8 АКС – 0,08 

 10 АКС – 0,12 
 12 АКС – 0,20 
14 АКС – 0,26 
 16 АКС – 0,35 



STIKLAŠĶIEDRAS ARMATŪRAS 

PRIEKŠROCĪBAS UN IEROBEZOJUMI 

priekšrocības 

 

 Augsta izturība, kas pārsniedz 
tērauda stieņu un drāta armatūru  

 Zema siltuma vadītspēja, novērš 
aukstuma tiltu veidošanos 

 Neliels svars, zemi 
transportēšanas, pārkraušanas  
izdevumi 

 Nerūsē, laba izturība 
hidrotehniskās būvēs un 
konstrukcijās, kuras piesātinātas 
ar skābēm un sāļiem 

 Dielektrisks – neveido 
elektriskus, magnētiskus un radio 
laukumus 

 Ekoloģisks materiāls – neizdala 
kaitīgus un toksiskas vielas 

ierobežojumi 

 

 Nav iespējas sametināt, 
savienojas tikai ar siešanu 

 Zema ugunsizturība 

 Samazināts elastības modulis   

 



PIELIETOJUMA JOMA STIKLA ŠĶIEDRAS 

ARMATŪRAI 

 Pret rukumu un sadalījuma stiegrošana grīdu izlīdzinošas kārtas, pamatu monolītas 
plātnes,  monolītos pamatos, pārseguma plātnes un spriegotas stiegrošanas zonas. 
Visbiežāk pielietotie diametri: 6, 8, 10 mm. Stiegrošanas solis  – 150…250 mm. 

 Mūru stiegrošana un enkurošana (ķieģeļu, Fibo, Kero, Aeroc, Silikāt un citi bloki). 
Ideāls materiāls kas nodrošina mūra palielināto stiprību, aukstuma tiltu neesamību, 
nerūsē un neizdala sāļus.  Visbiežāk  pielietojams diametrs:  4 mm. 

 Pazemes un zemūdens konstrukciju stiegrošana (pagrabu sienas un grīdas, tilta 
pamati un balsti, hidrotehniskas būves). 

 Gareniska stiegrošana monolītās konstrukcijās ar dinamiskas slodzes ietekmi  –  
pāļi, kolonnas. Visbiežāk pielietojamie diametri:  12, 14, 16 mm 

 Konstrukciju un izstrādājumu stiegrošana no viegliem betoniem (keramzītbetons, 
putu betons, arbolīts) sakarā ar stikla šķiedras armatūras nerūsēšanas īpatnību. 
Visbiežāk pielietotie diametri:  6, 8 mm. 

 Nelielu laidumu konstrukciju stiegrošana kurus izmanto ārējas, pazemes, zemūdens 
ekspluatācijas  apstākļos  – pārsedzes,  pārseguma plātnes, konsoles, balkona plātnes 
ar pārkari ne garāk ka 5 m, un atstatumu ne vairāk 1 m. Viss biežāk pielietotie 
diametri:  6, 8, 10, 12 mm. Stiegrojuma solis 100…150 mm. 

 Spriegoto monolītbetona konstrukciju stiegrošana  un konstrukcijās kur izmanto 
stiegru mehānisko spriegošanas metodi – ceļa plātnes, pāļi, pārseguma paneļi, sijas.  
Visbiežāk pielietotie diametri:                   8, 10, 12, 14 mm.  

 Jebkura kombinēta stiegrošana kur tērauda stieņus aizvieto ar stikla šķiedras 
armatūru. 






