
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОЗИТНА 

АРМАТУРА 

 

 
Армирай без Стомана 



Нов и наистина уникален армиращ елемент за изпълнение на строителни работи се явява 

изключително здравата неметална арматура от композитни материали, която идва на смяна след 

традиционната стоманена арматура. 

 

Стъклокомпозитна арматура се произвежда във вид на пръти със спирална релефност във 

всякаква строителна дължина от стъкло-влакна, напоени с химически стабилен полимер. 

 

Техническите характеристики позволяват да се използва такава арматура в промишлено-

гражданското и пътното строителство, за подсилване на мостове, в ограждащите конструкции, 

при строителството на самолетни писти, процеса на експлоатация на действието на общата 

корозия и агресивна среда. 

 

Снижаването на цената на строителните конструкции се постига за сметка на използването на 

неметална арматура с по-малък диаметър в сравнение с металната арматура. 

 

 

Освен това, заради отсъствието на корозия по арматурата се повишава дългогодишната 

експлоатация на съоражението, съкратяват се или се ликвидират скъпо струващите ремонтни 

работи.По технико-икономически характеристики композитната арматура заменя традиционната 

стоманена, при което при специфични силови показатели същественно превъзхожда 

традиционната арматура. 



Предимствата на Композинтата Арматура 
 Не корозира. 

 80 + години живот. 

 Девет пъти по-лека в следствие на което, по-малки разходи за транспортиране на 

конструкциите и тяхните елементи до мястото на влагане. 

 Три пъти по издръжлива на опън от стоманената арматура 

 Уникална химическа издръжливост (калийна среда, солена киселина, основи, морска 

вода и други агресивни среди)  

 Ниска топлопроводимост. 

 Добри електроизолационни свойства, не се намагнетизира, не рефлектира при 

изпозлването на електрически полета и радио вълни. Не екранира. 

 Еластичен модул, не по-малко от 50 000 МПа. Якост на опън не по-малко от 800-1300 

МПа Температура на експлоатация: -70 °С — +150 °С 

 Повишаване експлоатационната надеждност и дългосрочност на конструкциите и 

изделията. По разходи композитната арматура е 2 пъти по-изгодна от металната. 

 Лесно се поставя, разполагаме с всякакви размери, както стандартни така и по 

желание на клиента. 

 Увеличава 3-4 пъти срока на служба на железобетонните конструкции. 

 
 
 

 
 
 



Не създава галванична двойка 

Композитната арматура не корозира, не реагира на солени среди, химикали или бетон с високо 

алкално съдържание 

 

Изключителна здравина на опън 

Композитната арматура е три-пъти по-издръжлива на опън от колкото стоманената. 

 

Термична изолация. 

Композинтата арматура е много ефективна по отношение на топлопроводимоста, тя не пренася 

томплината в бетона. 

 

Електромагнитен неутралитет 

Композинтата арматура не е метална, поради което тя няма да повлияе в среди с високо магнитно 

поле или когато на близо има свръх чувствителни уреди, като например: Болници (скенер и 

MRI), Летища, Трансформатори, Диспечерски кули, Телекомуникацонни кули, железопътни 

съоражения. Не създава поле от ефекта на Ленц. Не създава и фарадеева клетка, сигнали от 

мобилни телефони не се екранират. 

 

По-лека. 

Композитната арматура е 9-пъти по-лека от стоманена. Количеството на един камион с 

композитна арматура се равнява на девет камиона със стоманена арматура. Поради ниското си 

тегло композитната арматура се поставя по лесно, по-малко работници са нужни за да оперират с 

нея. 



Проблемът 

Корозията на стоманената арматура е основният проблем поради което 

железобеноните конструкции се рушат.  

Бетонът сам по себе си е порест материал и пропуска влага. Веднъж преминала тя 

уврежда стоманената арматура, което я кара да ръждясва. Когато стоманата корозира 

тя се разширява и напуква бетона.



Последствията от Kорозирала Aрматура 
 



Последствиата от Kорозия 

• Високи ремонтни разходи 

• Риск от срутване 

• Конструкцията става неизползваема 

• Ниска ефективност на конструкцията 

 



Решението 

Композитна арматура за първи път е използвана в Япония за брегови укрепвания на морски 

конструкции. От 1969г. се произвежда в САЩ, стандартът е от 1972г. В Канада се произвежда 

от 1983г. Съвременното строителство е намерило решение в името на композитната арматура. 

Естествено това не е станало изведнъж или от само себе си. Първоначално е използвана 

стоманена арматура обработена с епоксидна смола, но се оказало, че не е толкова ефективна. 

Така идва и решението да се използва арматура изцяло от композитни материали, които не 

корозират и не гният. Впоследвие се откриват и други изключителни  предимства: лекота, 

ниска топло и електро проводимост, здравина на опън, използва се за изграждане на 

противоземетръсни шайби, при напрегнати конструкции и дрениращи съоръжения и още други. 

Армиращите скари са преплетени и  много подходящи за влагане в асфалто-бетон, замаски, 

изолации , като армировка при облицовки. 

  

 

 

 
 



                

 

 

      

 

 

  



Къде се използва 

композитната арматура 

 Пътно строителство: мостове, магистрали, подпорни стени, железопътни 

съоръжения, минно строителство, строителство на метро /не екранира 

сигнали/ 

 Крайбрежно и морско строителство, незаменин продукт 

 Конструкции през които преминава високо напрежение или електромагнитно 

поле: болници, електроцентрали, контсрукции от тежката индустрия, както и 

техните съпридружаващи конструкции например стълбове за високо 

напрежение или кули на мобилни оператори. 

 

 



 

  

 

 

 



 

Ефикасност при складиране и товарене  

 

 



 

Сравнителни Характеристики 

Еквивалентни 

стойности при 

констроиране 

Стоманена 

Арматура 

Композитна 

Арматура 

6  mm 4 mm 

8  mm 6 mm 

10 mm 7 mm 

12 mm 8 mm 

14 mm 10 mm 

16 mm 12 mm 

18 mm 14 mm 

20 mm 16 mm 

Тегло( лин. 

метър/килограм) 

6  mm - 0.22 4 mm -0.02 

8  mm - 0.395 6 mm - 0.05 

10 mm- 0.67 7 mm 0.07 

12 mm - 0.92 8 mm - 0.08 

14 mm - 1.28 10 mm - 0.10 

16 mm  - 1.58 12 mm - 0.20 

18 mm - 2.00 14 mm - 0.35 

20 mm - 2.47 16 mm - 0.35 



Характеристики на арматурата 

 

Минимални стойности за проектиране 

ACI440.1R-06   ГОСТ31938-2012 

Стойности от изпитания 

Якост на опън,σv, MPa 800 MPa 1106 

Модул на линейна деформация,Ef, GPa 50 GPa 53 

Относително удължение при скъсване,εv, %  2.34 

Якост на срязване,τsh, Mpa 
150 MPa 317.2 

Якост на апхезия с бетона,τr, Mpa 
12 MPa 19.5 

Обемна плътност, kg/m3  1900 

Якост на натиск,σvs, Мра 
500 MPa 730.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАСС ЕНД СТИЙЛ ЕООД e-mail: office@glass-steel.bg Телефони за връзка: 

Гр. Варна, ул. Орел 14Б e-mail: glass.steel.bg@gmail.com  +359 899 912 772 /+359 895 523 467 
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