Īsšķiedru stiegrotā betona elementu darbības modelēšana

S – taisnas šķiedras; H – šķiedras ar atliektu galu;
C- viļņotās šķiedras; FE – šķiedras ar naglas tipa galvu
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ģeometrisko raksturlielumu izkliedi
un iespējamo korozijas intensitāti pēc
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Prognozētais un eksperimentālais
elementa šķērsgriezuma stingums liecē
atkarībā no pieliktā lieces momenta
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