
ИНДУСТРИЈСКА КОМПОЗИТНА АРМАТУРА И КОМПОЗИТНИ ОКВИРИ ЗА ИЗГРАДЊУ





Наш главни задатак је да видимо развој, производњу и увођење

иновативних производа у изградњу који:

• задовољавају захтеве поузданости и сигурности грађевинских конструкција;

• повећавају животни циклус зграда, грађевина и грађевина;

• смањују трошкове изградње због својих јединствених физичко-механичких

карактеристика;

• смањите трошкове рада објеката;

• су конкурентни, укључујући и ван наше земље и имају велики извозни

потенцијал.

Верујемо да су производи које производимо будућност изградње. Ово је

обезбеђено, пре свега, поузданошћу, енергетском ефикасношћу, дугим радним

веком, еколошком и економском користи. Ми ценимо нашу репутацију и

разумемо нашу одговорност. Због тога смо посебну пажњу посветили квалитету

наших производа у свим фазама технолошког циклуса. Производи које смо

произвели, по својим квалитативним показатељима, су међу најбољима у свом

сегменту иу Русији иу иностранству. И зато не стојимо мирно, већ се крећемо

даље на путу иновација, стварајући нову генерацију материјалне базе за

ефикасну изградњу.

Генерални директор Акционарског друштва "ХЭЛП Композит»

Леванов Дмитрий

Драги пријатељи!

Дозволите ми да вам се

захвалим на времену које

сте посветили правој

презентацији. Надамо се

да ће информације које

садрже вас занимати.



МИСИЈА КОМПАНИЈЕ

• Производња индустријске композитне арматуре високе чврстоће Басис®,

савијених композитних елемената оквира, композитне спирале, композитних

оквира како би се задовољиле потребе сваког купца за поузданошћу и трајношћу

резултата изградње.

• Пружање економског ефекта који произилази из смањења трошкова изградње и

рада структура због предности производа.

• Развој и пласирање нових производа за изградњу композитних материјала на

тржиште .



ПРЕДНОСТИ БРЕНДА

Индустријска стаклокомпозитна арматура и композитни елементи оквира Басис® су

високо издржљиви и поуздани грађевински материјал. Његова поузданост и одличне

физичко-механичке перформансе постижу се применом иновативних висококвалитетних

сировина са специјализованим својствима, као и посебном технологијом производње

производа која омогућава у великој мери повлачење и заптивање шипке снаге пре

полимеризације.Поузданост примене индустријске стаклокомпозитне арматуре Басис®

потврђена је истраживањем и тестирањем на највећем руском специјализованом

Институту за грађевинску индустрију са богатим научним традицијама и сопственим

научним школама-истраживачком, дизајнерском и технолошком институту за бетон и

армирани бетон-НИИЈБ им. АА Накев.Економске користи разматране у овој презентацији

заснивају се на својствима материјала. Користи се јављају приликом примене

композитне арматуре са повећаним карактеристикама чврстоће већим од физичко-

механичких перформанси предвиђених од стране госта 31938-2012. Дијаграм даје

аналитичку процену трошкова опција ојачања челичне и композитне арматуре

монолитне бетонске темељне плоче 6-секцијске стамбене зграде од 17 спратова.

Евалуацију обављају запослени НИИЗБ им. АА Накев узимајући у обзир регулаторне

документе у области дизајна. Из процене произилази да када се примењује композитна

арматура са побољшаним перформансама, економска корист од трошкова арматуре је

36 процената. Са детаљним прорачунима можете се упознати на крају ове презентације.



ПОЗИЦИОНИРАЊЕ 

Област изградње је једна од најстаријих сфера која је нераскидиво повезана са

развојем човечанства. Од давнина, људи су стварали структуре, путеве, мостове,

користећи различите грађевинске материјале. Употреба неких од њих потиче из

антике и широко је распрострањена до данас, подвргавајући се најозбиљнијој

провјери - провјери времена.



Технолошки напредак 20. века отворио је нове хоризонте пред човечанством. У

научној сфери почели су се развијати нови материјали и технологије чија је примена

направила прави пробој. Један такав пробој у једном тренутку била је технологија

производње композитних материјала. Тако су композити дошли у изградњу. Посебно

место међу иновацијама је композитна арматура за уређај бетонских конструкција.

Основа за његову производњу и примену у грађевинарству била је вишегодишња

истраживања и испитивања спроведена под вођством Николая Прохоровича

Фролова још у педесетим и осамдесетим годинама двадесетог века. Од 80-их година

20. века и до сада велики рад на увођењу композитне арматуре у изградњу врши

шеф лабораторија за корозију и трајност бетонских конструкција НИИЈБ им. Гвоздева

А.А., професор, академик МИА Степанова Валентина Федоровна и докторант Бучкин

Андрей Викторович.

Изум, производња и студије композитне
арматуре праћене издавањем регулаторних и 
техничких докумената. Започето 1960-1970.



Експериментална примена композитне арматуреу 20 веку, 

у СССР-у.

Експериментални мост у региону Амур, 1975-данас. Композитна арматура у дрвеним

гредама.  Недостатак уништења.

Експериментални мост у Приморском региону, 1984. - данас. Недостатак уништења.

Дизајн је направљен са

применом преднапрегнутог

композитног арматуре.



Разрушение железобетонных

конструкций из-за коррозии

стальной арматуры - одна из

основных задач, с которой

сталкивается строительная

отрасль

"...1 $ потрошено на обезбеђивање трајности у фази пројектовање

и изградња, еквивалентно $5, потраченным на проактивну рад, и 25 $, 
потраченным за поправни рад, тј.""Закон пет" де Ситтера

Разбијање армирано-бетонских конструкција услед корозије челичне арматуре један је
од главних изазова са којим се суочава грађевинска индустрија. Корозија у великој мери 
скраћује животни век објеката, повећава трошкове изградње и рада.



Основна својства композитне арматуре

- висока затезна чврстоћа;

- неосјетљивост на електромагнетна поља;

- обезбеђивање трајности дизајна.

- отпорност на агресивна окружења;

- мала специфична тежина;

Композитна арматура је анизотропни материјал који се састоји од оријентисаног
влакна (стакло, базалт) и полимерног везива (смола) у одређеним односима госта
Русије.

Отпорност на топлоту композитних арматурних
конструкција достиже 400 0Ц и зависи од квалитета 
процеса, укључујући:

• температуре везива стакла;

• адхезија влакана са везивом.

Степен отпорности на ватру квалитетне композитне
арматуре је Р70.

Правац Челик Бетон Стаклопластика Базальтопластик

Уздужно 11 7-13 6-10 6-10

Попречно 11 7-13 21-23 20-22

Коефицијент топлотне експанзије,  х10-6/°С

Коефицијент топлотне експанзије зависи:

• уздужно од својстава влакана;  

• попречно од својстава смоле;   

• од односа везива и влакана.



Области примене композитне арматуре 
(препоруке НИИЖБ им. А.А. Гвоздева)

• Изградња објеката саобраћајне инфраструктуре;

• изградња објеката који се користе у условима високих
електромагнетних поља и разлике потенцијала
изложених струјама цурења;

• у бетонским конструкцијама на дистрибуираној бази
(темељи);

• изградња постројења за производњу хим, токсичне
сахране, третман воде и пречишћавање воде, 
рекултивација воде;

• у бетонским конструкцијама које се одликују
смањеним заштитним дејством у односу на челичну
арматуру;

• изградња морских и лучких објеката;изградња
урбаних инжењерских инфраструктурних објеката;

• изградња пољопривредних објеката;

• изградња рудника и тунела метроа;

• у производњи земљаних радова и земљаних ојачања;

• у вишеслојним структурама за заштиту топлоте;

• у реконструкцији, поправци и обнови елемената
зграда и грађевина.



Регулаторни документи у Русији, регулисање прописа о дизајну и прорачуна
конструкција са применом композитнеарматуре, посебно:

• Скуп правила за дизајн СП 63.13330.2012 са променом бр. Главне одредбе "
(ажурирано издање Ци Н 52-01-2003 додатак Л (препоручено) . Израчунавање
структура са композитном полимерном арматуром);

• Скуп правила за дизајн СП 28.13330.2012 "заштита грађевинских конструкција од
корозије" (актуелна верзија 2012. године. Захтев за бетонске и армирано-бетонске
конструкције, табела. Ж3 и Ж4);

• Скуп правила за дизајн СП 295.1325800.2017 " бетонске конструкције ојачане
полимерним композитним арматурама.Правиладизајна";

• Скуп правила за дизајн СП 405.1325800.2018 " бетонске конструкције са неметалним
влакнима и полимерним арматурама.Правиладизајна."

Софтверски комплекс Лира, у којем се имплементирају
одредбе СП 295.1325800.2017

До данас, композитна арматура, као и метал, је грађевински

материјал који се у Русији користи у грађевинарству без добијања било
каквих техничких услова.

У Русији је развијен и од 2015. године уведен ГОСТ 31938-2012 " Композитна

полимерна арматура за ојачавање бетонских конструкција. Општи технички
услови " који регулишу квалитет, физичко-механичке перформансе и методе

испитивања. До данас, ажурирани пројекат госта са повећаним захтевима за

квалитетом донесен је на јавну расправу.



ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
1.  СП 295.1325800.2017 «Бетонске конструкције ојачане полимерним

композитним арматурама. Правила дизајна."
Метода граничних стања

• Прво (по снази или носивости) гранично стање:

- прорачун снаге;

- израчунавање стабилности облика (за танкослојне конструкције);

- прорачун стабилности положаја (превртање, клизање, плутање).

• Друго (погодно за нормалну употребу) гранично стање:

- прорачун формирања пукотина;

- прорачун за отварање пукотина;

- израчунавање деформација.

2. Израчунавање јачине нормалног пресека:

• Техника израчунавања граничних напора

• Метода израчуна према моделу деформације

Т.А. Мухамедиев, Д.В. Кузеванов
«Према прорачуну чврстоће савијених
конструкција од бетона са
композитном полимерном
арматуром" грађевинска механика и
израчунавање грађевина бр.

3. Тачност израчунатих техника.



4. Вредности карактеристика чврстоће и деформације:

Назив индикатора Јед. мер. А400С Стеклопл ГОСТ* АСК BASIS*

Затезна чврстоћа, не мање МР а 400 800 1200

Модул еластичности при истезању, не мање GП а 200 50 54

* Ако су у документима произвођача Дате веће вредности границе чврстоће и модула

еластичности, онда треба водити захтеве документације произвођача (стр. 5. 1.5. ГОСТ 31938-
2012).

Фактор поузданости материјала:

• при израчунавању граничних стања друге групе од 1,0;

• при израчунавању граничних стања прве групе у зависности од вредности коефицијента
варијације В из услова обезбеђења вероватноће поузданости 0,997

1,2 - на В 0, 0,1;

1,5 - на 0,10 V в 0, 0,15.

Коефицијенти за продужено (дуго) 
деловање оптерећења

Врста оптерећења

Краткорочно 1

Дуго 0,3

Услови рада

Унутрашњи простори 0,8

Отворени ваздух, тло 0,7

Коефицијенти који узимају у обзир
услове рада конструкције

5. Ширина отварања пукотина
Ширина отварања нормалних пукотина

a crc одређује се формулом:

a  1 2 3  s  s

Es
 l s

φ2 прихваћено једнако:

0,7 – за арматуру периодичног профила; 

1,2 – за глатку арматуру
Значење crc,ult прихватају једнаке не више :
0,7 мм — са кратким отварањем пукотина;
0,5 мм — са продуженим отварањем пукотина.

6. Сидрење арматуре са бетоном

Дужина сидрења арматуре у бетону одређена је формулом :

l 
0 ,ан

Rs As

Rbond u s (Значење коефицијената η 1 узима једнак 1.5)

Rbond = η1R bt

1 фаза - еластична 2 фаза - делимично еластична 3 фаза - клизање



Пример пројектовања плоче(комбиновање са металом)

Компаративна анализа трошкова за 5 година (А500 вс АСК)



Проблеми квалитета на тржишту композитних арматура у Русији

1. Krivotvorenje. Бројни произвођачи немају појма о квалитету произведених производа.
Не постоји лабораторијска опрема за успостављање физичко-механичких тестова.
Извештаји о тестирању производа истраживачких центара за сертификате су супстратни.
Као последица тога, такав производ није безбедан и не може се применити у
грађевинарству. Акредитовани и компетентни истраживачки центри који могу вршити
тестове композитне арматуре: НИИЖБ, МГСУ, Казански ГСУ, лабораторија им.
Белелюбского.

2. Замена дефиниције пречника арматуре. Пречник композитне арматуре није одређен
навојем! Номинални пречник је референтна вредност пречника самог штапа без навоја
(сидрени слој). Међутим, произвођачи и продавци продају арматуру са унутрашњим
пречником од 10 мм, што указује на пречник од 12 мм, што је наравно превара.

Тежина 115 грама/метар
Густина 1,46 гр/цм3

Тежина квалитетне арматуре 
10 мм при густини 2,05 гр/цм3 
најмање 160 грама. 
У ствари, АСК-8.5

Тежина 0,26 грама/метар
Густина 1,69 гр/цм3

Тежина квалитетне арматуре 
14 мм при густини од 2,05 

гр/цм3 најмање 315 грама.
У ствари, УСЦ-12,5

Пример бескрупулозних произвођача.



3. Једнака замена и смањење пречника-превара.
Бројни произвођачи и продавци наводе безусловно смањење пречника када користе
композитну арматуру. Ово је лажно! Кодови правила дизајна уводе одговарајуће
коефицијенте за израчунавање конструкција помоћу композитне арматуре. Да би се
смањио пречник, потребно је израчунати оптерећења, услове рада структура, физичко-
механичке индикаторе арматуре и тако даље. Узимајући у обзир ове прорачуне, није
могуће смањити пречник композитне арматуре према госту (800 МРа)! Међутим, када се
користи композитна арматура са повећаним физичко-механичким мерама (1150 -1200
МПа), смањење пречника је препоручљиво и резултира значајним економским ефектом
(до 35%), што се даље одражава у овој презентацији.

Нови ГОСТ Русије на композитној арматури

У блиској будућности у Русији ће бити уведен нови ГОСТ 31938 на композитне арматуре,
што у великој мери повећава захтеве за квалитетом производа. Једна од новина документа
биће геометријски показатељи производа помоћу којих потрошач може одредити
квалитетан производ. Пре свега, то је тежина, унутрашњи пречник и густина од најмање
2,05 г/цм3. Упркос чињеници да документ још није уведен. Његове одредбе се сада могу
користити.

Определение диаметра

Пример бескрупулозних произвођача.



АО "ХЭЛП Композит" -

одрасла и динамична

компанија на
грађевинском тржишту

Руске Федерације, која је

почела са радом још 1995.
године и формирала

репутацију поузданог

партнера и одговорног
извођача.

АО "ХЭЛП Цомпосите" иде

у корак са временом и

техничким напретком.
Примењујемо најновија

научна достигнућа у

хемијској индустрији и
користимо

висококвалитетне

сировине са
специјализованим

својствима.

Опремање производног процеса најновијом генерацијом
високотехнолошке опреме омогућило је нашем купцу да понуди

индустријску композитну арматуру високе чврстоће BASIS Standard®, BASIS

Quartz® и BASIS Chemical®; савијени носиви елементи из композитне шипке
BASIS Bent Elements®; спирални структурни елементи оквира BASIS Spiral®,

композитни оквири BASIS Constructive®. Перформансе линија за

производњу арматуре су 1.500.000 јуришних метара месечно. Перформансе
линије за производњу спирала и савијених елемената су 6.000 комада

месечно.



Квалитет BASIS® композитне арматуре и усклађеност са његовим захтевима
ГОСТ 31938 «Композитна полимерна Арматура за ојачавање бетонских
конструкција. Општи технички услови" потврђени су комплетним циклусом
испитивања спроведених у НИИЖБ им. А.А. Гвоздева НИЦ «Изградња".
Испитивања су показала да физичко-механички индикатори BASIS®
арматуре премашују захтеве горе наведеног госта. Ми смо развијени и
након тестова у НИИЖХБ регистровано ТУ 22.29.29-001-39515217-2019 у
којој се као норма уводе повећани показатељи квалитета.

Потврда квалитета арматуре BASIS®



Свака произведена серија је индустријска BASIS®

арматуре пролазе ригорозне тестове у сопственој лабораторији како би

задовољиле физичко-механичке перформансе постављене у ГОСТ 31938-
2012 и ТУ 22.29.29-001-39515217-2019-da. Главни критеријум нашег рада је

квалитет производа са циљем да се осигура поузданост дизајна клијента.





ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА

Индустријска стаклокомпозитна арматура BASIS Standard® - ојачана арматура,
израђена је помоћу хемијски отпорног ECR-стаклопластике и специјалног састава
епоксидних смола. Снага BASIS Standard® је 3-4 пута већа од чврстоће челичне
арматуре (1200-1500 МРа). Шипка за напајање се формира у навојима, након чега
следи навијање сидреним слојем и полимеризацијом производа, што је узроковано
његовим одличним физичко-механичким перформансама. Неке карактеристике
BASIS Standard®:
• садржај влакана - 83-86 процената;
• густина од најмање 2,1*103 кг/м3;
• отпорност на корозију;
•радио провидност;
•лаган;
•степен отпорности R70;
•радни век-80-100 година.
Прорачуни оптерећења у складу са прописима форникса правила за пректирање
показују да је применом индикатора чврстоће арматуре BASIS Standard® могуће
смањити површину пресека шипке (пречника) у поређењу са металним колегом, све
остале једнаке услове.



Показатељи

НОРМА

ГОСТ 31938-2012 
Русија

BASIS Standard®
гарантовано
показатељи

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Затезна чврстоћа в, МРа, не мање 800 800 1200 1150
Модул затезне еластичности Ef, GРа, не мање 50 54

Релативно издужење f, %, не мање 2,0 1,8 2,2 2,0

Снага попречни пресек sh, МРа, не мање 150 170
Степен очвршћавања полимера везива, % не мање 95 98
Чврстоћа приањања на бетон в при величини клизања
од 0,5 мм, МРа, не мање

12 15

Смањење границе затезне чврстоће након излагања у 
алкалном медијуму ∆в,%, не више

25 15

Затезна чврстоћа при бетону при клизању од 0,5 мм 
након излагања у алкалном медијумув1, МРа, не мање

10 10

Садржај континуираног ојачавајућег пунила, % не мање 75 83

Коефицијент топлотне експанзије, уздужни х10-6/°С 6-10 6-10
Коефицијент топлотне експанзије, попречно х10-6/°С 21-23 21-23

Физичко-механички индикатори индустријске
стаклокомпозитне арматуре BASIS Standard®

Номинални
пречник

dн мм

Унутрашњи
пречник

d, мм

Висина
попречног

пресека
избочине h, мм

Корак
попречно
избочине
t1, t2, мм

Номинална
површина
попречног

пресека F, мм²

Маса, не 
мање, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3 ±6 % 0,068

8,0 8,0 50,3 0,115

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,178

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,260

14,0 14,0 153,9 0,352

16,0 16,0 201,1 0,439

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5
±4 %

0,545

20,0 20,0 314,2 0,679

22,0 22,0 380,1 0,798

Профил арматуре и њене
геометријске димензије



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА

Индустријска стаклокомпозитна арматура BASIS Quartz® - ојачана арматура, израђена
је помоћу хемијски отпорног ECR-стаклопластике и специјалног састава епоксидних
смола. Снага BASIS Quartz® је 3-4 пута већа од чврстоће челичне арматуре (1200-1500
МРа). Шипка за напајање се формира у навојима, након чега следи навијање
сидреним слојем, наношењем кварцног премаза и полимеризацијом производа, што
је узроковано његовим одличним физичко-механичким перформансама. Због
примењеног кварцног премаза и покривног слоја, арматура има одличне
перформансе чврстоће приањања на бетон, што омогућава потпуну реализацију
његових карактеристика чврстоће. Неке спецификације BASIS Quartz® :
• садржај влакана - 83-86 процената;
• густина од најмање 2,1*103 кг/м3;
• отпорност на корозију;
• радио провидност;
• лаган;
• степен отпорности R70;
• радни век-80-100 година.
Прорачуни оптерећења у складу са прописима форникса правила за пректирање
показују да је применом индикатора чврстоће арматуре BASIS Quartz® могуће
смањити површину пресека шипке (пречника) у поређењу са металним колегом, све
остале једнаке услове.



Показатељи

НОРМА

ГОСТ 31938-2012 
Русија

BASIS Quartz®
гарантовано
показатељи

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Затезна чврстоћа в, МРа, не мање 800 800 1200 1150

Модул затезне еластичности Ef, GРа, не мање 50 54

Релативно издужење f, %, не мање 2,0 1,8 2,2 2,0

Снага попречни пресек sh, МРа, не мање 150 170

Степен очвршћавања полимера везива, % не мање 95 98
Чврстоћа приањања на бетон в при величини клизања
од 0,5 мм, МРа, не мање

12 15

Смањење границе затезне чврстоће након излагања у 
алкалном медијуму ∆в,%, не више

25 15

Затезна чврстоћа при бетону при клизању од 0,5 мм 
након излагања у алкалном медијумув1, МРа, не мање

10 10

Садржај континуираног ојачавајућег пунила, % не мање 75 83

Коефицијент топлотне експанзије, уздужни х10-6/°С 6-10 6-10

Коефицијент топлотне експанзије, попречно х10-6/°С 21-23 21-23

Физико-механические показатели промышленной 
стеклокомпозитной арматуры BASIS Quartz®

Номинални
пречник

dн мм

Унутрашњи
пречник

d, мм

Висина
попречног

пресека
избочине h, мм

Корак
попречно
избочине
t1, t2, мм

Номинална
површина
попречног

пресека F, мм²

Маса, не 
мање, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3
±6 %

0,068

8,0 8,0 50,3 0,115

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,178

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,260

14,0 14,0 153,9 0,352

16,0 16,0 201,1 0,439

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5

±4 %

0,545

20,0 20,0 314,2 0,679

22,0 22,0 380,1 0,798

Профил арматуре и њене
геометријске димензије



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА

Индустријска стаклокомпозитна арматура BASIS Chemical® - ојачана ојачања са
кварцним премазом, израђена је коришћењем хемијски отпорног ECR-
стаклопластике и специјалног састава епоксидних смола са аминским учвршћивачем.
Због везива добија ненадмашну хемијску отпорност на алкалије и киселине. Губитак
масе и чврстоће након излагања у алкалном медијуму није већи од 1%. Снага BASIS
Chemical® је 3-4 пута већа од снаге челичне арматуре (1200-1500 МРа). Шипка за
напајање се формира у навојима, након чега следи навијање сидреним слојем,
наношењем кварцног премаза и полимеризацијом производа, што је узроковано
његовим одличним физичко-механичким перформансама. Због примењеног
кварцног премаза и покривног слоја, арматура има одличне перформансе чврстоће
приањања на бетон, што омогућава потпуну реализацију његових карактеристика
чврстоће. Неке спецификације BASIS Chemical®:
• садржај влакана - 83-86 процената;
• густина од најмање 2,1*103 кг/м3;
• отпорност на корозију;
• радио провидност;
• лаган;
• степен отпорности R70;
• радни век-80-100 година.
Прорачуни оптерећења у складу са прописима форникса правила за пректирање
показују да је применом индикатора чврстоће арматуре BASIS Chemical® могуће
смањити површину пресека шипке (пречника) у поређењу са металним колегом, све
остале једнаке услове.



Показатељи

НОРМА

ГОСТ 31938-2012 
Русија

BASIS Quartz®
гарантовано
показатељи

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Затезна чврстоћа в, МРа, не мање 800 800 1200 1150

Модул затезне еластичности Ef, GРа, не мање 50 54

Релативно издужење f, %, не мање 2,0 1,8 2,2 2,0

Снага попречни пресек sh, МРа, не мање 150 170

Степен очвршћавања полимера везива, % не мање 95 98
Чврстоћа приањања на бетон в при величини клизања
од 0,5 мм, МРа, не мање

12 15

Смањење границе затезне чврстоће након излагања у 
алкалном медијуму ∆в,%, не више

25 15

Затезна чврстоћа при бетону при клизању од 0,5 мм 
након излагања у алкалном медијумув1, МРа, не мање

10 10

Садржај континуираног ојачавајућег пунила, % не мање 75 83

Коефицијент топлотне експанзије, уздужни х10-6/°С 6-10 6-10

Коефицијент топлотне експанзије, попречно х10-6/°С 21-23 21-23

Физико-механические показатели промышленной 
стеклокомпозитной арматуры BASIS Chemical®

Номинални
пречник

dн мм

Унутрашњи
пречник

d, мм

Висина
попречног

пресека
избочине h, мм

Корак
попречно
избочине
t1, t2, мм

Номинална
површина
попречног

пресека F, мм²

Маса, не 
мање, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3
±6 %

0,068

8,0 8,0 50,3 0,115

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,178

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,260

14,0 14,0 153,9 0,352

16,0 16,0 201,1 0,439

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5

±4 %

0,545

20,0 20,0 314,2 0,679

22,0 22,0 380,1 0,798

Профил арматуре и њене
геометријске димензије



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА

Савијени носиви елементи BASIS Bent Elements® - производи од стаклокомпозитне
шипке потребни за формирање просторног оквира било које бетонске конструкције
и производа. Израђени су према цртежима купца помоћу хемијски отпорног ECR-
стаклопластике, специјалног састава епоксидних смола и кварцног премаза. Снага
шипке савијеног елемента BASIS Bent Elements® је 1000 МРа. Снага на месту
савијања - 600 МРа. Елемент се формира кроз продужетак шипке у вентилаторима,
након чега слиједи навијање сидреним слојем, наношење кварцног премаза,
навијање на облик и полимеризација производа, што је узроковано његовим
одличним физичко-механичким перформансама. Због нанесеног кварцног премаза
и лакираног слоја, елемент има одличне перформансе чврстоће приањања на
бетон. Неке спецификације BASIS Bent Elements®:
• садржај влакана - 83-86 процената;
• густина од најмање 2,1*103 кг/м3;
• отпорност на корозију;
• радио провидност, лаган;
• степен отпорности R70;
• радни век-80-100 година.
• минимална дужина снопа угла: 150-150 мм;
• максимална дужина снопа угла: 1000-1000 мм;
• степени и радијуси угла: према захтеву клијента;
• пречник елемента: 4-14 мм.



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА
Спирални композитни конструкцијски елемент оквира (опруга) BASIS Spiral® - производ
од стаклокомпозитне шипке, неопходан за брзо и поуздано формирање просторног
оквира било које бетонске конструкције и производа. Израђује се по величини купца
помоћу хемијски отпорног ECR-стаклопластике, специјалног састава епоксидних смола
на анхидридним и аминским учвршћивачима применом технологије кварцног премаза.
Снага шипке спирале BASIS Spiral® је најмање 1000 МРа. Снага на месту савијања је
најмање 600 МРа. Спирала се формира продужетком шипке у навојима, а затим
навојем сидреним слојем, наношењем кварцног премаза, намотавањем на облик и
полимеризацијом производа, што је узроковано његовим одличним физичко-
механичким перформансама. Због примењеног кварцног премаза и сидреног слоја,
елемент има одличне перформансе чврстоће приањања на бетон. Просторни оквир
конструкције формира се растезањем спирале и унутрашњим причвршћивањем
арматурних шипки на угловима производа.
Неке спецификације BASIS Spiral®:
• садржај влакана - 83-86 процената;
• густина од најмање 2,1*103 кг/м3;
• отпорност на корозију;
• радио провидност, лаган;
• степен отпорности R70;
• радни век-80-100 година.
• минимална дужина снопа угла: 150-150 мм;
• максимална дужина снопа угла: 1000-1000 мм;
• степени угла: према захтеву клијента;
• радијуси угла: према захтеву купца;
• пречник опружне шипке: 4-14 мм..



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДА

BASIS Constructive® - готови, лагани и издржљиви композитни оквири.Израђени су од
BASIS® композитне арматуре различитих брендова, спиралних структурних елемената
BASIS Spiral® различитих облика (круг, квадрат, трапез, троугао, конус и тако даље)и
савијених елемената BASIS Bent Elements® композитне арматуре BASIS®. Долазе у
комплету. Монтажа се врши на лицу места.- Тежина оквира гомиле пречника 350 мм,
висине 1,5 м, са 6 шипки BASIS® арматуре пречника 12 мм-2,5 кг;- Тежина оквира
колоне 700*300*1500 са 8 шипки BASIS® арматуре пречника 14 мм - 5,1 кг.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



Преднапрезање индустријски композитне
арматуре BASIS® 

Захтеви за преднапрезање композитне арматуре, норме и прорачуни конструкција
према граничним стањима наведени су у скупу правила за пректированию Русије СП
295.1325800.2017 "Конструкције бетонске, ојачане полимерном композитном
арматуром. Правила дизајна". Многи кажу да је преднапрезање композитне
арматуре немогуће. Ми кажемо да је могуће и лако се уграђује у процестецхесиции
процес фабрика бетонских производа и градилишта.
АО "ХЭЛП Композит“у сарадњи са произвођачима стезаљки и фабрикама бетонских
производа, радови на преднапрезању BASIS® арматуре су у току. Главни резултат рада
био је прелиминарни напон шипке до коефицијента 0,6 од карактеристика чврстоће
BASIS® арматуре, односно најмање 720 МПа. Пре-коњугација се врши помоћу
металних стезаљки када се користи конвенционална хидраулична дизалица. Овај рад
се обавља у оквиру уградње композитне арматуре у процесни процес фабрика
армираног бетона без његове значајне промене. Искуство испитивања показује да је
претходно напрезање композитне арматуре металним хватаљкама и уградњом
производа у технолошки ланац произвођача бетонских производа, као и
грађевинских извођача, могуће само са квалитетном композитном арматуром. У
супротном, долази до кидања шипке из држача, клизања, као и његовог уништења на
месту стезања. На фотографији, израда постоља за осветљење BASIS Quartz® пре-
напонске композитне арматуре помоћу металних чахура са применом BASIS Spiral®
конусне композитне спирале која замењује жицу. Дакле, ослонац је у потпуности
направљен од композита.



2. Смањите марку бетона по снази и искористите предност.

Избор марке бетона за снагу, када користите оквире од челичне арматуре,
због, пре свега, ширине отварања пукотина због корозије металне арматуре
и уништавања структура због тога. Приликом примене оквира композитних
материјала, норме ширине отварања пукотина постављене у СП 295 и СП 63
су 2 или више пута повећане. То је због недостатка корозије у композитној
арматури. Сходно томе, пројектант има могућност да у пројекат постави
бетон са мањим показатељима чврстоће, значајно штедећи средства
инвеститора.

3. Недостатак потребе за секундарном хидроизолацијом структура.

Сврха секундарне хидроизолације је спречавање могућих оштећења
бетонских конструкција и последичне корозије челичне арматуре. У случају
композитне арматуре, потреба за секундарном хидроизолацијом нестаје.

Економске користи када се користе композитне

арматуре BASIS® 

1. Смањите површину пресека шипке и искористите предност.
Цена композитне арматуре BASIS® је 10-15 % мања од трошкова металне
арматуре истог пречника. Међутим, узимајући у обзир перформансе
затезне чврстоће BASIS® , као и израчунавање оптерећења према СП
295.1325800.2017, могуће је смањење површине пресека композитне
шипке (пречника) у односу на метал. Сходно томе, економска корист у
мањем пречнику биће између 30 и 60 процената.
Поређење трошкова арматуре BASIS® од ГОСТ 31938-2012 Русија (1200 Мпа) и
арматуре челичне класе А500С (цена је дата на основу трошкова материјала у Русији)

Челична
Арматура

А500С (70 000 
рубаља/тона)

Цена за 
1  п.м., в 

руб. 

Могућа замена подручја
пресеци шипке када се користе
BASIS® ГОСТ 31938-2012 (1200 

МРа)
према

СП 295.1325800.2017

Цена за 
1  п.м., в  

руб. 

Эконом. 
выгода

применения

А500С 10мм 43,21 BASIS®-8 28,90 49 %
А500С 12мм 62,16 BASIS®-10 45,60 36 %
А500С 14мм 84,75 BASIS®-12 63,80 33 %
А500С 16мм 110,58 BASIS®-14 89,50 24 %



Економске користи када се користе композитне

арматуре BASIS® 

4. Уштедите на испоруци. Значајно смањење трошкова испоруке,
укључујући и тешко доступна места за обављање послова. Неће Вам
требати механизми за подизање терета за утовар и истовар и радове на
монтажи оквира. Побољшање перформанси 2-3 пута повећањем брзине
монтаже.

Значајно смањење трошкова испоруке и недостатак потребе за
механизмима за подизање су због мале тежине композитне арматуре
BASIS®.

Поређење карактеристика тежине BASIS® арматурепрема ГОСТ 31938-2012 
и арматуре челичне класе А500С

Челична Арматура 
класе А500С

BASIS Standard®
ГОСТ 31938-2012 Разлика у 

тежини истих
пречника, пута

Разлика у 
тежини

пречника
приликом 

замене, путапречник
тежина, 
кг/м.јур.

пречник
тежина, 
кг/м.јур.

8 мм 0,395 8 мм 0,118 3,4 5,7

10 мм 0,617 10 мм 0,184 3,4 5,2

12 мм 0,888 12 мм 0,26 3,4 4,8

14 мм 1,21 14 мм 0,352 3,4 4,7

16 мм 1,58 16 мм 0,460 3,4 4,5

Поређење дужине арматуре стаклокомпозитног BASIS Standard®  ГОСТ 
31938-2012 и арматуре челичне класе А500С по тони

Челична Арматура 
класе А500С

BASIS Standard®
ГОСТ 31938-2012 Разлика у 

јуришним
метрима истих
пречника, пута

Разлика у 
метрима
пречника
приликом 

замене 
пречника, пута

пречник
број
метара
у тони

пречник
број

метара у 
тони

8 мм 2 531 8 мм 9 345 3,7 6,6

10 мм 1 620 10 мм 5 950 3,7 5,7

12 мм 1 126 12 мм 4 132 3,7 5,3

14 мм 826 14 мм 3 050 3,7 5,0

16 мм 633 16 мм 2 345 3,7 4,8



Упоредни трошкови логистике 200 км арматуре стаклокомпозитна Басис
стандард® на ГОСТ 31938-2012 и арматуре челичне класе А500С (цена је

дата на основу трошкова материјала у Русији)

преч, 
мм

Челична Арматура 
класе А500С

BASIS Standard®
ГОСТ 31938-2012

Уштеда са
истим

пречницима, 
пута

Уштеда
приликом 

замене 
пречника, пута

број
мета
ра у 
тони

метара у 
једном

лету

трошкови
превоза
једног

метра, руб.

број
мета
ра у 
тони

метара у 
једном

лету

трошкови
превоза
једног

метра, руб.
.

8 2 531 50 620 0,59 9345 186 900 0,16 3,7 6,5

10 1 620 32 400 0,93 5950 119 000 0,25 3,7 5,8

12 1 126 22 520      1,33 4132 82 640 0,36 3,7 5,3

14 826 16 520 1,82 3050 61 000 0,49 3,7 5,0

16 633 12 660 2,37 2345 46 900 0,64 3,7 4,8

5. Недостатак обрезивања.

Арматура композитни BASIS® , савијени елементи и композитна спирала
могу се произвести у било којој величини у складу са спецификацијом купца.
Ово омогућава да се грађевински отпад сведе на минимум, који се у сваком
случају јавља када се ради о металним арматурама.

6. Уштедите на бетону смањујући заштитни слој.

Заштитни слој је слој бетона од спољне површине конструкције до најближе
површине арматуре. Заштитни слој штити оквир од корозије, влаге,
изложености корозивном окружењу које утиче на карактеристике чврстоће
металне арматуре. Због недостатка корозије стаклокомпозитне арматуре
BASIS® могуће је смањити дебљину заштитног слоја бетона без угрожавања
структурне чврстоће, што доводи до значајних уштеда.

Экономические выгоды при использовании 

стеклокомпозитной арматуры BASIS® 



Разматране су опције ојачања темељне плоче помоћу челичне арматуре марке А500Ц и
композитне арматуре са различитим вредностима механичких перформанси. Ојачање
темељне плоче представљено је као позадинска арматура горње и доње зоне, додатна
арматура појачања појединих секција, савијени елементи контуре.

У развоју опција ојачања темељне плоче разматране су три групе механичких
карактеристика композитне арматуре:
- Повећане карактеристике: Rf,n= 1150 МPа; Ef = 55 GPа;
- Просечне карактеристике: Rf,n= 1000 МPа; Ef = 50 GPа;
- Минималне спецификације које захтева ГОСТ 31938: Rf,n= 800 МPа; Ef = 50 GPа.

Почетни пројекат изградње подразумевао је ојачавање темељне плоче само од челичне
арматуре А500Ц (опција 1 табеле). У будућности, уз учешће стручњака НИИЗХБ им. АА
Нокатев пројекат је промењен: ојачање горње зоне плоче извршено је применом
композитне арматуре (варијанта 2 табеле). Варијанте 3, 4 и 5 изведене су користећи само
композитне арматуре са механичким карактеристикама прве, друге и треће групе,
респективно. Детаљније опције ојачања темељне плоче приказане су у Табели 1
(израчунате вредности композитне арматуре прихваћене су у складу са смерницама СП
295.1325800.2017).

Аналитичка процена трошкова опција ојачање челичне и композитне
арматуре монолитне бетонске темељне плоче стамбене зграде од 17
спратова, Московска област (2016).

Наведени подаци су резултат аналитичке студије докторант А. В.
Бучкина и докторант К. Л. Кудякова НИИЖБ им. АА Гвоздева, АО "
НИЦ "Изградња", Москва.



Анализа је спроведена у складу са захтевима постојећих регулаторна
и техничка документа Руске Федерације узимајући у обзир цене релевантне за март 2020 г
У анализи је прихваћена претпоставка о непроменљивости следећих параметара: дебљина
основне плоче од 800 мм, минимална дебљина заштитног слоја од 40 мм, бетон класе Б25,
корак позадинске арматуре од 200 мм. као ојачање штапа разматрана је челична арматура
класе А500Ц ГОСТ П 52544-2006 и композитна арматура ГОСТ 31938-2012.

Табела 1. Опције ојачања темељне плоче

Вариант 1
Опција 2

(по проекту)
Опција 3 Опција 4 Опција 5

В
р

ст
а

о
ја

ча
њ

а
п

ло
че

Позадина горње зоне

Ø20 А500С, 

корак 200 мм.

Ø14 композитна

арматура,

корак 200 мм.

Ø14 

композитна

арматура ,

корак 200 мм.

Ø16

композитна

арматура , 

корак 200 мм.

Ø18

композитна

арматура,

корак 200 мм.

Позадинска арматура 

доње зоне

Ø20 А500С,

корак 200 мм.

Додатна арматура за 

појачавање доње

зоне

Савијени елементи

контуре

М
ех

ан
и

чк
е

ка
р

ак
те

р
и

ст
и

ке

ар
м

ат
ур

е

регулаторни

По СП 

63.13330

По СП 63.13330;

Rf,n = 1150 МPа;

Ef = 55 GPа

Rf,n = 1150 МPа;

Ef = 55 GPа

Rf,n = 1000 МPа;

Ef = 50 GPа

Rf,n = 800 МPа;

Ef = 50 GPа

(ГОСТ 31938)

израчунато

По СП 63.13330;

Rf = 583,3 МPа;

Rfс = 0

Rf = 583,3 МPа;

Rfс = 0

Rf = 513,3 МPа;

Rfс = 0

Rf = 373,3 МPа;

Rfс = 0

Опција 1 Опција 2 Опција 3 Опција 4 Опција 5

Опције ојачања

А500С
Ø20 А500С 

(СП.63.13330)

Ø20 А500С 

( СП.63.13330)
- - -

композитна

арматура 
-

Ø14 композитна

арматура 

(Rf,n = 1150 МPа, 

Ef = 55 GPа)

Ø14 композитна

арматура 

(Rf,n = 1150 МPа, 

Ef = 55 GPа)

Ø16 композитна

арматура 

(Rf,n = 1000 МPа, 

Ef = 50 GPа)

Ø18 композитна

арматура 

(Rf,n = 800 МPа, 

Ef = 50 GPа)

Укупна дужина

арматуре, м.јур.

А500С 59851,3 35137,7 - - -

композитна

арматура 
- 25620,5 61840,4 61094,5 59851,3

Укупна маса

арматуре, Т.

А500С 147,59 86,65 - - -

композитна

арматура 
- 7,30 17,62 23,11 29,21

Укупни трошкови арматуре 

хиљада рубаља
5608,42 4650,59 3576,90 5172,56 5567,46

Таблица 2. Сводная ведомость расхода арматуры для вариантов армирования



-Процењена величина ширине отварања пукотина заОпција № 1 није премашила 0,3 мм;
за опције № 2 ... 5-0,5 мм. према СП 295.1325800.2017;
- Потрошња арматуре је прихваћена узимајући у обзир преклапања са коефицијентима
за Ø 20 А500С и Ø 18 Композита-1,09; Ø 16 Композита-1,115; Ø 14 Композита-1,13;
-Цена 1 тона Ø20 А500С усвојен 38 хиљада рубаља. тона;
- Цена Композита Ø 18 - 85 рубаља по 1 метар;
- Цена Композита Ø 16 – 75,50 динара по 1 метар;
- Цена Композита Ø 14 – 53,00 рубаља по 1 метар; цена савијених елемената Композита
је 2 пута већа од цене композитне арматуре.

Из процене произилази да када се примењује композитна арматура са
побољшаним перформансама, економска корист од трошкова арматуре
је 36 процената (по ценама челичне арматуре пре него што се његова
вредност повећа у новембру-децембру 2020.).

Трошкови арматуре не укључују трошкове рада на уређају темељне
плоче и трошкове транспорта. Прорачун такође не укључује могуће
економске користи од употребе аса као што су: смањење заштитног слоја
бетона; смањење марке бетонске смеше, смањење употреба опреме за
утовар и истовар и тако даље.



Искуство примене композитне арматуре у Русији и иностранству



















Hvala na vremenu. Надамо се да ће вам информације наведене у
овој презентацији бити корисне. На нашем иоутубе каналу
можете наћи предавања и вебинари на тему примене
композитной арматуре у изградњи, који смо провели у сарадњи
са НИИЖБ им. АА Накев и Унија руских дизајнера.

С поштовањем,

АО «ХЭЛП Композит»

Joint stock company

«HELP Composite»

187110, Leningrad region, Kirishi,
highway Enthusiasts, house 30.

www.helpcomposite.com

www.helpcomposite.ru

Контакты:

8(800)333-81-55;

+7 (931)390-55-33

helpcomposite@mail.ru

sale@helpcomposite.ru




