
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ناگون است بعللت 
 .د
تينگ هاي گون
تفاده مي نمايند

استفاده از گريت
 FRP / GRPاست

عتي كه نياز به ا
 Pي كامپوزيتي

روژه هاي صنع
ز گريتينگ هاي

 كي

ورها در اكثر پر
د كامپوزيتي از

دريايي و خشك

 بسياري از كشو
ي شاخص مواد

  :در

نفتي و گازي (
  ساحلي،

 

  

  

مروزه درا
ويژگي هاي

كاربردها د
سكوهاي ن 
سازه هاي 
شناورها، 



 تجهيزات حفري، 

 پايانه هاي نفتي، 

 تجهيزات انبار، 

 تصفيه خانه هاي فاضالب ، 

 صنايع شيميايي، 

 ...نيروگاه ها و 

 :از جمله ويژگي هاي مهم اين قطعات عبارتند از

 

 خوردگي برابر در  مقاومت 

.  است شده ها  در اتالف هزينه ها و از كار افتادگي دستگاهامروزه در بيشتر صنايع مشكل خوردگي عامل بسيار مهمي 
 عامل برابر در توانند مي اند، شده سازي مقاوم استر ونيل و استر پلي هاي رزين با كه گالس فايبر هاي گريتينگ
 . هاي اسيدي تا بازي را شامل مي شود  PH از آنها  ومتمقا رنج.  دهند نشان خود از بااليي مقاومت خوردگي

 

 سطح ضد لغزش دائمي 

مي توان سطح اين گريتينگ ها را توسط دانه هاي سيليكا به صورت دائمي ضد لغزش ساخت . اين دانه ها باعث مي 
غن و ساير مواد رو مقابل در حتي يا و گريس  يخ رطوبتي عوامل مقابل درٰ◌  گريتينگ سطح مدت دراز در كه  شود

 . طبقه بندي شده است R13‐V10  و كالس  DIN  51 لغزش طبق استانداردخاص خود را حفظ نمايد. اين سطوح ضد 

 

 آتش برابر در مقاومت  عايق بودن و 

 در بودن عايق ميزان بيشترين كه شود مي هاباعث گريتينگ اين الكتريكي هدايت و   مغناطيسي  عدم وجود خاصيت
ميزان انتشار دود از خواص اصلي اين گريتينگ ها  رت راداشته باشد مقاومت باال در مقابل آتش و كمترينحرا مقابل

 (  ASTM –E‐ 84 طبق استاندارد ) ( M1/F1, M1/F0, M2/F1 مي باشد . ( طبق طبقه بندي در كالس

 

 : سبكي 

 12يكي ديگر از خواص اصلي اين گريتينگ ها سبكي فوق العاده آنهادرمقايسه با فوالد و آلومينيوم مي باشد از 
 . كيلوگرم در هر متر مربع متغيير مي باشد 25كيلوگرم تا 

 

 نصب و نگهداري : فوق العاده آسان 

اين گريتينگ ها بر طبق استاندارد در سايزهاي مختلف طبق در خواست مشتري قابل توليد وتهيه مي باشد . سبكي 
م هزينه شدن نصب نصب آسان و امكان برش سريع گريتينگ ها در محل پروژه مزيتي است كه بطور چشمگير باعث ك

آن شده است . عدم وجود قسمت هاي فلزي در اين گريتينگ ها سبب مي شود كه عمل برش بدون از بين رفتن لبه 
ها انجام شود. (بدون نياز به هيچگونه محافظتي) د رنتيجه اين خواص خارق العاده سبب مي شود كه هزينه تعمير و 

 . نگهداري به صفر تقليل يابد

  


