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Özəllikləri, müqaisələri və
texniki göstəriciləri.

ГОСТ (31938-2012)

ŞÜŞƏPLASTİK    VƏ BAZALT  
TƏRKİBLİ

Armatur, boru, şveller, 
izolyassiya, şəbəkə (setka, 

tor), dirəklər, bağlayıcı 
detallar və digər məhsullar.

* İstismar müddəti - 80 ildən yuxarı
* 3 dəfə daha möhkəm
*  Paslanmır
*  İstilik keçirməzliyi
*  Elektromaqnit neytrallıq
*  kimyəvi mühitə və duzlara qarşı dayanıqlı, 
*  Polad armaturdan 75% daha yüngül
*  Ekoloji təmiz
* büdcəyə uyğun və qənaətli

Əlavə məlumatlar:

*Daşınma forması– buxta (100 до 150 п.м.;), 
və ya 12м kəsimlərlə

* Əvəzləmə:   məs: - Ø 8-10мм –Ø12 мм 
* 1 pm Ø 8мм çəkisi 0,095 qr təşkil edir
*böyük həcmli individual sifarişlər üçün, əymə detallar 
da hazırlamaq mümkündür.

Kompozit armaturun özəllikləri:
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* Yüngül çəkisi və yüksək möhkəmlik 
həddi sayəsində, konstruksiyaya və
bünövrəyə düşən yük avtomatik olaraq 
azalır.
* Buna istinadən, montaj müddəti, işçi 
qüvvəsi, beton sərfiyyatı və digər əlavə
(yük daşıma) xərcləri də azalıq.

Konstruktiv qənaətliliyi: EKOLOJİ VƏ EKONOMİK



• 2-3 mərtəbəli tikililər

• Bünövrələr

• Ticarət mərkəzləri 

• Yol tikintisi, svaylar, səkilər

• Metro tikintisi, platformalar

• Körpülər

• Stadion və meydanlar, parklar

• Parking vəY/D məntəqələri

• Hovuz tikintisi

• İstixana (parniklər)

• Uşaq əyləncə meydançaları

• Uçuş zolaqları, 

• Ferma və quşçuluq fabrikləri

• İşıq və elektrik dirəkləri və s..  
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Ø 4мм - istixanalar, landşaft, üzüm 
plantassiyaları və digər yüngül 
konstruksiyalarda

Ø 6мм –qaraj və parkinqlərin,
meydançaların, yolların, stadionların və
bu tip konstruksiyaların bünövrələrində.

Ø 8мм – 1 mərtəbəli, yüngül 
konstruksiyalı tikililərin zolaq və plitə
tipli bünövrələrində.

Ø 10мм – 2 mərtəbəli ev və obyektlərin 
bünövrəsində (yük götürmə hesabı ilə)

Ø 12мм - 3 mərtəbəli evlərin 
bünövrəsi, yer(zəmin) və monolit 
tavanlar

POLAD ARMATURUN KOMPOZİT ARMATURA 
ƏVƏZLƏMƏ DİAMETRLƏRİ

Ø 6 = 4, / 8=6, /10=7, /12=8,/14=10,    
/ 16=12  və s..
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⨀ Yüngüllüyü və yığcamlığına görə
daşınma zamanı əlavə işçi qüvvəsinə, 
yük maşınına, krana  və s. ehtiyac 
olmur.

Bir Ø 8-10-12мм buxtada 100-150 pm 
uzunluğa qədər armatur olur. Bunun 
sayəsində onu avtomobilin baqaj 
hissəsinə və/və ya 20 tonluq yük 
maşınına 200 km-dən çox yerləşdirmək 
mümkündür. 

⨀Nəqliyyat növü üçün qüvvədə olan 
yüklərin yükdaşıması qaydalarına 
uyğun olaraq, istənilən nəqliyyat növü 
ilə daşınıla bilir. 

⨀ Saxlama, daşınma zamanı mexaniki 
zədələnmələri və yüksək  (80 °C-dən 
yuxarı)temperaturu istisna etmək üçün 
tədbirlər görülməlidir.
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Kompozit məhsulların istehsalında 
keyfiyyətin əsas göstəricisi, texnologiya, 
qatqı proporsiyalarına, polimerizassiya 
və digər normativlərə düzgün əməl 
olmasıdır.
Fiberglass və ya bazalt armaturun 
üzərindəki sarmalar onun betonla 
adgeziyasını yaradaraq əsas qüvvəni 
epoksi qətran qirləşimi ilə özək çubuğa 
ötürür.

Kompozit armaturun möhkəmlik həddi 
1000 МПа dartılma gücünə malikdir. Bu 
isə 400 -500 MPa arasında dəyişən 
Polad armatur elastiklik modulu 400-
500 GPa, kompozit isə 46-60 GPa, 
möhkəmliyə malikdir. Bununla belə, 
kompozit məhsullardan istifadə zamanı 
betona əlavə və bahalı izolyassiya, 
texniki xərclər (kran, yük maşını və s.) 
tələb etmir. Elektromaqnit neytrallığı 
heç bir ehtiva etmir, tibbi, MRT və
elektron cihazları kimi avadanlıqlara 
maniyyə yaratmır.  

BAZALT
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WWW.NASTEP.AZ

WWW.IZOLIT.AZ

INFO@NASTEP.AZ

AZƏRBAYCAN PR-TI 69

OLD TOWN PLAZA, 4/402

TEL: +994 77 223 00 99

http://www.nastep.az/
http://www.izolit.az/

	�������k o m p o z İ t materiallar
	K o m p o z İ t nədir?
	TƏTBİQ SAHƏLƏRİ
	Dİametrlərə uyğun tətbİqİ�
	Транспортировка�и условия �хранение 
	İstehsal və feyfİyyət göstəriciləri�
	dİqqətinizə görə�� mİnnətdarıq.

