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 : شركت معرفي

 شامل مربع متر 5000 مساحت به مجموعه اين در اجرا و ساخت واحد.است گرديده تاسيس 1380 سال در پارس پوالد سرآمد شركت

 به خريد مهندسي و بازرگاني مهندسي فني و طراحي ، فروش ، مديريت واحد و باشد مي رنگ سندبالست و ساخت كارگاه ، اداري فضاهاي

 .است شده گزارده كرج مهرشهر در واقع مركزي دفتر عهده

 ، گرم آبكاري صورت به پله كف و پله گريتينگ و فلزي هاي سازه انواع توليد توانايي ، لزوم مورد آالت ماشين داشتن اختيار در با مجموعه اين

 .باشد مي دارا را... و Extended Metal فلزي مشبك, انتقال خطوط آالت ماشين ، سرويس پلتفرم

 :گريتينگ توليد روش

 نقاط در و گرفته انجام كامل صورت به گالوانيزاسيون عمليات تا گردد مي تهيه CO2(MIG/MAG( جوشكاري روش به شركت اين توليدات

 .نپذيرد صورت روي نفوذ عدم مشكل شده جوشكاري

 .باشد مي) DIN24537( و) DIN1580( و) DIN1055( و) DIN24531( و) BGI588( مطابق ساخت استانداردهاي

 ارتقاي راستاي در عيوب رفع و) Q.C( كيفي كنترل انجام و توليد بر دقيق نظارت و كارآزموده كارشناسان و مهندسين همكاري با مجموعه اين

 .نمايد مي تالش جهاني استانداردهاي به رسيدن و محصوالت كيفي

 : گريتينگ از استفاده داليل

 باال استحكام و تحمل قدرت  •

 سبك وزن  •

 لغزش ضد  •

 محيط در شده پخش گازهاي تجمع از مانع  •

 شكل تغيير و سائيدگي برابر در مقاومت  •

 

 : پارس پوالد سرآمد شركت محصوالت انواع

 گريتينگ  •

 اضطراري پله راه  •
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 فلزي پله  •

 مخصوص بست  •

 

 : پارس پوالد آمد سر توليدي هاي گريتينگ انواع

 ميليمتر 50 ارتفاع حداكثر و 4 ، 3 ضخامت -)  عرض هم هاي تسمه(  تسمه در تسمه  .1

 ندارد ارتفاع و ضخامت محدوديت -)  عرض هم غير هاي تسمه(  تسمه نيم در تسمه  .2

 ندارد ارتفاع و ضخامت محدوديت -)  شده پيچيده چهارگوش يا و آجدار يا و ساده -  پهلو چهار( ميلگرد در تسمه  .3

 ميليمتر 50 ارتفاع حداكثر و 4 ، 3 ضخامت - )  عرض هم هاي تسمه(  دار دندانه تسمه در تسمه  .4

 ندارد ارتفاع و ضخامت محدوديت -)  عرض هم غير هاي تسمه(  تسمه نيم در درا دندانه تسمه  .5

 ندارد ارتفاع و ضخامت محدوديت - ميلگرد به دار دندانه تسمه  .6

 : فني مشخصات

 ، گردد مي توليد ميلگرد و تسمه اوليه مواد با و گوناگون بارگذاري با و DIN-1580-1055-24531-24532 استاندارد اساس بر گريتينگها

 ميلگرد نوع به بسته همچنين و متفاوت هاي چشمه با و گوناگون هاي ضخامت با و گوناگون هاي ارتفاع به تسمه انواع در تنوع بطوريكه

 توليد تواند مي مشتري درخواست به و باشد مي متنوع محصول نوع 50 از متجاوز شده پيچيده چهارگوش يا و آجدار يا ساده از اعم مصرفي

 و بوده سازي گريتينگ نياز مورد قالبهاي انواع داراي شركت اين و بوده جوش گل بدون و CO2 نوع از جوشي اتصاالت كليه بطوريكه ، گردد

 . نمايد توليد به مبادرت تواند مي مشتري سفارش محض به

 

 :باشد مي ذيل شرح به استاندارد اساس بر ميانگين پوشش حداقل

 ميكرون 65 ميليمتر 3.2 تا 1.6 از تسمه ضخامت  •

 ميكرون 75 ميليمتر 4.8 تا 3.2 از تسمه ضخامت  •

 ميكرون 85 ميليمتر 6.4 تا 4.8 از تسمه ضخامت  •

 ميكرون 100 ميليمتر 6.4 باالي تسمه ضخامت  •



        سوم

                   0912 -1112945  و   0912 - 1139822

 باالخص فلزي استراكچر و ها وسازه صنعتي پله 

 بر در همچنين و فضا كمترين از استفاده فرد، 

 .نمايد مي ياري ممكن زمان كوتاهترين

 .ميباشد صنعتي واحد اين خدمات از) بعدي

 

. دارد كاربرد ها ساختمان فرار هاي پله در حتي 

 به را پله بتوان تا دهند مي جوش پليت دو معموال

 .دهند مي جوش
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 راه گريتينگ ساخت و طراحي در تجربه سال ده از بيش با پوالد سرآمد

 به منحصر استحكام قبيل از هايي قابليت با مارپيچ و فرار پله پيچ پله

كوتاهترين در خود پروژه اتمام در را ،شما متنوع پوششهاي از استفاده 

بعدي سه نماي و پالن ارائه( پله سرويس فضاها حداقل از بهينه استفاده

  گريل و) گريتينگ( پله و گالوانيزه فلزي پله

 صنعتي رنگ پوشش يا گالوانيزه صورت به پله راه انواع نصب

 ساخته پيش و مدوالر صنعتي

 ندارد ارتفاع و ضخامت

 متفاوت هندسي اشكال 

 يا و پتروشيمي و نفت مخازن يا و فلزي هاي سازه راهروهاي براي نيز 

معموال آن هاي كناره در كه تفاوت اين با باشد مي گريتينگ آن ساختار

جوش آجدار ورق را آن از بخشي عابران، پاي لغزش از جلوگيري براي همچنين

 

مهرشهر:  مركزي دفتر آدرس

0261 -  3411072 :تلفن    

 اضطراري پله راه

 

سرآمد صنعتي توليدي وهگر

پله سرويس كامل اجراي

 در ها سليقه همه گيرنده

استفاده جهت طراحي و مشاوره

 فلزي پله

پله مختلف انواع  •

نصب و ساخت  •

صنعتي فلزي پله  •

ضخامت محدوديت  •

 با توليد امكان  •

 

 پله گريتينگ يا فلزي پله

ساختار دقيقا كه شكل بدين

همچنين. داد اتصال شمشيري
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 : مخصوص بست

 

 

  سهولت به كه باشد مي شركت اين پيشنهادي روش بهترين و بوده ميسر مخصوص بست با معموال گاهها تكيه به گريتينگها اتصال  

 . گردد مي نصب              

 گالوانيزه آبكاري  •

     پوشش ASTM A123 استاندارد اساس بر و باشد مي خوردگي مقابل در گريتينگها جهت مناسبي پوشش گرم گالوانيزه آبكاري  

 . شود مي داده              

 : باشد مي ذيل شرح به استاندارد اساس بر ميانگين پوشش حداقل  •

 ميكرون 65 ميليمتر 2/3 تا 6/1 از تسمه ضخامت  

 ميكرون 75 ميليمتر 8/4 تا 2/3 از تسمه ضخامت  

 ميكرون 85 ميليمتر 4/6 تا 8/4 از تسمه ضخامت  

 ميكرون 100 ميليمتر 4/6 باالي تسمه ضخامت  

 بارگذاري  •

 اجرا جهت شركت اين به و نموده گريتينگها طراحي به مبادرت ، نظر مورد سازه يا و فلزي اسكلت طراحي همراه به محترم كارفرمايان معموال

 . باشند مي دارا را الزم آمادگي مشاوره هرگونه جهت شركت اين كارشناسان.  نمايند مي ابالغ



 

        سوم طبقه - آريانا ساختمان - ساليان فروشگاه جنب -  ارم بلوار -  مهرشهر:  مركزي دفتر آدرس

                   0912 -1112945  و   0912 - 1139822:  همراه               0261 - 3304871: تلفكس              0261 -  3411072 :تلفن    

 

 توليد تناژ  •

 

 و تن 350 باالي ماهانه كامل امكانات با و مترمربع 5000 مساحت به زميني در مترمربع 3000 مساحت به شركت اين گريتينگ توليد سالن

 . باشد مي سال در تن 4000 يا

 : توليد اصطالحات و مشخصات

 باربر تسمه  .1

 .گيرند مي قرار گاه تكيه دو ميان موازي صورت به كه باربرداري هاي تسمه

  عرضي هاي تسمه  .2

 شوند مي متصل آنها مقاومت حفظ جهت باربر هاي تسمه به كه ميلگردهايي يا تسمه

 فريم  .3

 .باشد مي شبكه كل استقامت حافظ و عرضي و طولي هاي تسمه تمامي اتصال محل

 چشمه  .4

 .باشد مي عرضي و طولي هاي تسمه ميان داخلي فاصله

 

 گريتينگ ساخت واستاندارد گرم گالوانيزه

 در ور غوطه صورت به اوليه خام مواد روش اين در. رود مي كار به فرسايش و خوردگي مقابل در گريتينگ سازي مقاوم جهت گرم گالوانيزه

 شمار به مناسب پوششي ، استفاده كثرت اثر در شكنندگي عدم و باال چسبندگي ايجاد دليل به پوشش اين. شود مي داده پوشش مذاب) روي(

 اعمال استاندارد. باشد مي ميكرون 75 حدود در آن ضخامت و مربع متر هر در گرم 450 حدودا گالوانيزه پوشش براي شده ايجاد وزن. رود مي

 .گردد مي سنجيده ASTM A123 اساس بر شركت اين QC واحد توسط شده

 : گريتينگ نمودن ثابت چگونگي
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 نمايد جلوگيري سقوط و لغزش از تا گيرد قرار استفاده مورد ساپورتها و ها گريتينگ كليه جهت بايد گريتينگ بست

 

  سفارشي توليد

 نداريم محدوديتي خود محصوالت در مصرفي ميلگردهاي يا و پهلو ،چهار تسمه بكارگيري در ما

 

 باشد مي باال به ميليمتر 3 از استفاده مورد ورقهاي ضخامت و گرديده توليد بيشتر و ميليمتر 25 عرض با تسمه از توليدي هاي گريتينگ البته

 . گردد نمي قائل محدوديتي هيچگونه كارفرما توسط سفارشي ابعاد براي و

 

 : شده انجام هاي پروژه از برخي

 ) 4 مارون( خرد آوران فن شركت

  شمال سيمان

  سازه اكسون شركت

  ايالم سيمان

  پتروشيمي صنايع نصب و ساختمان شركت

  پتروشيمي كيانا شركت خوزستان فوالد

  دلواري رئيسعلي سد

 ) آذرخاك( ممتازان سيمان
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  سرام آپادانا شركت

 

 )انرژي دوام( بجنورد سيمان

 مازندران سيمان

 ايالم پتروشيمي انرژِي صنايع مهندسي و فني شركت

 پي سيمان شركت

 تكس شيمي پتروشيمي شركت

 )هرمزگان سيمان( البرز فراگير شركت

 خودرو پارس

 )4 كارون سد( پوالد ارس

 تنوتاس شركت

 )تسديد( دريايي هاي سازه توسعه

 گستر آب نهر شركت

 )سيوند سد( سازه ستون شركت

 ايران آلوميناي شركت

 سازه پايبند شركت

 صنعت سان شكوه كارخانجات

 آب منابع توسعه جهاد

 )غرب آباد اسالم سيلوهاي( تكنيك شركت

 )آذرآب( كرد شهر سيمان

 دريازاد غذايي صنايع

 سازه مهدآمين شركت


