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wydatków związanych 
z pracami zbrojeniowymi

OSZCZĘDNOŚCI

 50% nawet do 

 W budownictwie:
•  Tymczasowe konstrukcje inżynierskie: zbrojenie 

elementów tymczasowych z możliwością cięcia 
i  wiercenia, które daje oszczędność czasu pod-
czas prac demontażowych.

•  Budynki laboratoryjne i inne obiekty z wymaga-
niami ochrony przed interferencją fal magne-
tycznych, budynki wyposażone w urządzenia 
rezonansu magnetycznego, ośrodki badawczo-
-rozwojowe, stacje transformatorowe ze wzglę-
du na obojętność elektromagnetyczną.

•  Elementy konstrukcji żelbetowych, konstrukcji 
budownictwa infrastrukturalnego i hydrotech-
nicznego,

W żelbetowych elementach płytowych:
•  Nakrywy włazów, krawężniki, nawierzchnie żel-

betowe, obiekty stacji benzynowych, przejazdy 
kolejowe, osłony drogowe, nawierzchnie chod-
nikowe, cienkie panele elewacyjne, ekrany aku-
styczne, stopy prefabrykowane, elementy ścien-
ne i stropowe, stopy parkingowe, inne płaskie 
elementy.

Fundamenty, pale, słupy:
•  wspornikowe, połączenia balkonowe, węzły be-

lek, węzły ram, segmenty tubingów, elementy 
torowisk kolei magnetycznej, hale prefabryko-
wane, hale wystawowe, hale produkcyjne, scho-
dy prefabrykowane, szyby windowe, garaże, 
płyty ścian piwnicznych, kręgi żelbetowe, belki 
podsuwnicowe, konstrukcje nośne i wsporcze.

Budownictwo drogowe:
•  Konstrukcje drogowe, obiekty mostowe, obiek-

ty tunelowe, obiekty kolejowe, obiekty lotnisko-
we, kotwy wzmocnienia skał, ekrany akustyczne, 
rampy drogowe, pomosty drogowe.

Specjalistyczne budownictwo inżynieryjne:
•  Kompensatory odkształceń, głębokie funda-

menty, ścianki szczelinowe, pale wwiercane, 
mikropale, fundamenty specjalne, membrany, 
fundamenty zbiorników, ściany oporowe, podpo-
ry portali tuneli, przejścia podziemne, stropy po-
średnie w  tunelach, konstrukcje geotechniczne, 
obudowy wykopów, ściany szczelne.

Inżynieria hydrotechniczna:
•  Przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, 

falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory 
wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, 
przystanie wodne, zapory przeciwpływowe, lą-
dowiska, kesony żelbetowe, stabilizatory brzego-
we, konstrukcje portowe, kanały żelbetowe.

•  Obiekty oczyszczalni ścieków, przemysłu che-
micznego itp.: dzięki odporności korozyjnej i re-
dukcji grubości warstwy otuliny betonowej kon-
strukcje te mogą być pocienione. Konstrukcje te 
zyskują również na trwałości w warunkach ekspo-
zycji na agresywne środowisko.

W żelbetowych elementach objętościowych:
•   Silosy, osadniki,k anały ściekowe, rozlewnie gazu, 

warsztaty, hale naprawcze silników, zbiorniki na 
ścieki, zasobniki składowiskowe, cysterny osad-
nikowe, rezerwuary osadnikowe, spalarnie śmie-
ci, przyczółki mostowe, podpory i fundamenty, 
podkłady kolejowe, podkłady rozjazdowe, barie-
ry energochłonne, rury żelbetowe, belki teowe, 
ściany, dźwigary i rygle, belki wspornikowe, ramy 
portalowe, skrzynie żelbetowe, kontenery żelbe-
towe, elementy o zredukowanej otulinie.

Ogrodzenia:
•  panele betonowe ogrodzeniowe, słupki, podmu-

rówki, elementy ażurowe betonowe zbrojone

Cena zakupu  
- zbrojenia kompozytowe  

są tańsze niż stalowe

Minimalna przewodność  
cieplna - nie tworzy  

mostków termicznych

Niższe koszty sprzętowe w firmie  
- mniej napraw i konieczności zakupu  

nowych narzędzi do wiercenia 
i cięcia stali i betonu

Wytrzymałość na rozciąganie  
- 2,5 razy wyższa wytrzymałość  

niż pręty stalowe

Całkowicie odporne na korozję  
- oszczędności remontowe

Długa żywotność  
- eksploatacja obiektu budowlanego  

2-3 razy dłużej niż konstrukcji 
zbrojonych stalą

KORZYŚCI

 Niższe koszty logistyczne  
- waga 9 razy niższa od stali,  

łatwość obróbki
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Średnica pręta 
stalowego

(mm)
6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40

Waga jednego 
mb. (g/1mb) 222 395 617 888 1210 1580 2000 2470 2980 3850 4830 6310 7990 9870

Ilość mb w 1t 4504 2532 1621 1126 828 633 500 405 336 260 207 158 125 103

Wytrzymałość 
na rozciąganie (N) 9920 17600 27500 39600 53900 70350 88900 109900 133000 171850 215600 281400 356300 439950
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Średnica pręta 
kompozytowego

(mm)
4 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26

Waga jednego 
mb. (g/1mb) 21 52 73 98 153 181 223 288 364 467 597 719 868 998

Ilość mb w 1t 47620 19230 13700 10200 6540 5530 4490 3470 2750 2150 1680 1391 1155 1000

Wytrzymałość 
na rozciąganie (N) 10200 23100 31300 41300 63700 77100 93100 124900 162900 206950 254800 308350 367800 431700




