
מבוססים  אלו  מגדלים  כח.  ולתחנות  הכבדה  לתעשייה  המיועדים  גדולים  קירור  מגדלי  בבניית  חברתנו  התמחתה  האחרונות   בשנים 
ידי  על  נעשה  ביותר,  הפרטנית  ברמה  המבנה  תכנון   .)pultruded fiberglass( במשיכה  עשויים  פיברגלס  פרופילי  של  קונסטרוקציה   על 
אדמה  וברעידות  ברוח  לעמידות   )FEA( סופיים  אלמנטים  ניתוח  עובר  המתוכנן  המבנה  מימד.  בתלת  חברתנו  של  ההנדסה   מחלקת 

על פי התקנים הרלוונטיים.

קורות הפיברגלס מיוצרות בהתאם לתכנון המפורט ונשלחות לאתר ההקמה כשהן חתוכות ומחוררות במידה. החיבור בין קורות הפיברגלס 
נעשה באמצעות ברגים עשויים נירוסטה והעיגון לרצפה נעשה באמצעות עוגנים כימיים. בישראל, ההקמה נעשית על ידי צוותים מיומנים של 

חברתנו. בחו"ל, שולחת החברה מפקח מטעמה והעבודה מתבצעת על ידי כח אדם מקומי.

חברתנו מנצלת יכולות אלו ומציעה ללקוחותיה תכנון והקמה של קונסטרוקציות שונות לפי דרישה.

יישומים אפשריים

תהליך התכנון וההקמה

מספר האפליקציות לקונסטרוקציות עשויות פיברגלס במשיכה הוא רב וכולל, בין היתר

גרמי מדרגות	 
קירוי בריכות ומאגרים	 
דק )גג(	 
גשרי צנרת חשמל	 
מבנים לסביבה ימית	 
החלפה של קונסטרוקציות מתכת קיימות	 
סולמות ומעקות	 

משטחי עבודה	 
גשרי צנרת	 
גדרות ומחסומים	 
מבנים לסביבה קורוזיבית	 
תמיכות תת ימיות	 
סקידים למערכות טיפול במים	 

סביבות מתאימות 

פיברגלס במשיכה מתאים במיוחד לסביבות הבאות

סביבה ימית 	 
מערות ומכרות	 
אסדות קידוח	 

מפעלים כימיים	 
מכוני טיהור	 
כל סביבה קורוזיווית	 

תכנון, אספקה והקמה 
של קונסטרוקציות מחומרים מרוכבים

לפיברגלס מספר יתרונות בולטים על פני חומרי מבנה אחרים

יתרונות פיברגלס במשיכה

קל משקל 	 
חזק ביחס למשקלו	 
עמידות בסביבה קורוזיבית 	 
הקמה מהירה ופשוטה ללא צורך בעבודות ריתוך בשטח	 

דרישות אחזקה נמוכות	 

אינו מוליך חשמל	 
עמידות בחום, קור  	 
חיתוך וחירור קל בשטח	 

זול בהשוואה לנירוסטה 	 



 info@YWCT.com           לבדיקת התכנות והערכת מחיר צור קשר עם מחלקת המכירות שלנו ב- 

קונסטרוקציות מחומרים מרוכבים – פתרון מושלם לסביבה קורוזיבית

מגדלי קירור ירושלמי בעמ
חוצות היוצר 30 ת.ד. 7123 אשקלון 78100, ישראל

 מייל. info@ywct.com  טל. 08-671-8802  פקס. 08-671-8713

 פיברגלס
במשיכה

פי.וי.סי
 פלדה
שחורה

פלב"ם עץ תכונות

מצוין טוב נמוך מצוין נמוך חומצה

טוב בינוני טוב מצוין נמוך אלקלינים

בינוני נמוך טוב מצוין בינוני מדללים

מצוין טוב נמוך מצוין בינוני סביבה ימית

מצוין נמוך בינוני מצוין בינוני
 סביבה

 חיצונית
רגילה

מצוין טוב נמוך מצוין בינוני מי שפכים

טוב נמוך בינוני מצוין בינוני קיטור

עמידות בסביבה קורוזיבית

 פיברגלס
במשיכה

פי.וי.סי
 פלדה
שחורה

פלב"ם עץ תכונות

2 1.4 7.8 7.9 0.52
 צפיפות

]ק"ג/מ"ק[

24.4 6.4 1220 732 0.4
מוליכות תרמית
]Kcal/hr/m2/°C[

5.2 37 8 10 1.7
מקדם התארכות
(cm/cm° C) x 10-6

130 55 600 600 160
טמפרטורת  
 ]C°[ עבודה
מקסימלית

*טוב נמוך מצוין מצוין נמוך עמידות באש

תכונות הנדסיות

להלן טבלה השוואתית המציגה תכונות הנדסיות של חומרים המשמשים באופן 
נפוץ לבניית קונסטרוקציות


