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 شرکت آب سازه تولیدیکلی منهول پلی اتیلن گروه  توضیحات

ها وسیعی از کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهبا رنج    آب سازه تولیدی گروه صنعتی  های پلی اتیلن  منهول

 و خطوط انتقال شهری دارای مشخصات عمومی ذیل می باشد:

 های بتنیهای پلی اتیلن نسبت به منهولاندازی منهولهزینه بسیار پائین در ساخت و راه -

 شود. های بتنی انجام مییشتر و در زمان کمتر نسبت به منهولب  سهولت  با نصب منهول پلی اتیلن -

های های پلی اتیلن نسبت به منهولشیمیائی مختلف از خواص منحصر بفرد منهولمقاومت در برابر لیستی از مواد   -

  باشد.بتنی می

های های پلی اتیلن نسبت به منهولمقاومت در برابر لیستی از مواد شیمیائی مختلف از خواص منحصر بفرد منهول -

 باشد. بتنی می

 مرطوب براحتی دوام بیاورد .  های شیمیائی و یا بسیارمنهول پلی اتیلن می تواند در محیط -

 شود.منهول پلی اتیلن به تعمیر ندارد و در صورت نیاز به تغییرات در سایز براحتی و به آسانی انجام می -

های بزرگ را بطور  های اجرائی پروژههزینه  و   باشدمی  نصب  قابل  فاضالب   انتقال   خطوط  در  براحتی   اتیلن   پلی منهول -

 دهد.چشمگیری کاهش می

 آب سازه تولیدی منهول پلی اتیلن گروه  دقیق  مشخصات فنی 

گیری در تولید مواد قالب باشد.می 3840اتیلن گرید  پلیساخته شده از    آب سازه  تولیدی گروه صنعتیمنهول های   -

شود. می  فوق العاده استفاده  خواص  با  است  پلیمری   که   3840اتیلن گرید  پلی ها ازالخصوص منهولچرخشی علی

 شود.های تبریز و اراك تولید میدر ایران این ماده در پاالیشگاه

شاخص   یا همان  MFRهای داخلی آمده است. شاخص  اتیلن تولید شده در پاالیشگاهدر جدول ذیل مشخصات پلی -

 است.  0.938اتیلن برابر با  و چگالی این نوع پلی  4جریان مذاب برابر با  

 
  و شود  این ماده قابل بازیافت بوده و زنجیره پلیمری آن بسیار فشرده است، این عامل سبب افزایش چگالی آن می -

 مواد  برابر  در  آن  باالی  مقاومت  سبب  پلیمری  هایزنجیره  فشردگی  و  افزایش   آن  مکانیکی  مقاومت  نتیجه  در

 .شودمی  محیطی شکننده  هایتنش و  شیمیایی

ABSAZE.COMABSA
ZE

http://fa.parsethylene-kish.com/spparsekish/default.aspx?page=document&app=documents&docid=12642&docparid=0
http://fa.parsethylene-kish.com/spparsekish/default.aspx?page=document&app=documents&docid=21078&docparid=0
https://polymer-roshun.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%84/%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://polymer-roshun.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%84/%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86


 نحوه نصب منهول پلی اتیلن دوجداره 

باشد. می  ATV A یا اسپیرال بوده و مطابق استاندارد لوله کاروگیت همچون  دوجداره نصب منهول پلی اتیلن مکانیزم

سانتی   30های  مخلوط دانه بندی شده شن متراکم در الیه  127اول  همچنین شرایط بستر سازی و دفن آن با توجه به جد

توان از بستر متراکم و یا متری برای اطراف آن گزینه مناسبی خواهد بود. برای کف آدمرو پلی اتیلن دوجداره نیز می

اص برای دفن کردن آن شرایط خ  تمهیدتوان استفاده نمود. ولی نیاز به  احیانا در برخی مواقع از بتن سبك یا مگر نیز می

 .باشدنمی

برای اتصال آنها به سطح زمین، استفاده از رینگهای بتنی پیش ساخته بر روی شفت پلی اتیلنی ارزانترین و سریعترین 

باشد. با توجه به اینکه سطح فاضالب و یا احیانا آبهای زیرزمینی در بیشترین حالت خود تا باالی سطح لوله  راه حل می

 .توان استفاده نمودن در باالتر از آن از بتن استفاده نمود. برای دریچه باالیی نیز از نوع متداول چدنی میتوااست می

در صورتی که سطح آبهای زیرزمینی باالتر باشد یا بنا به دالیلی دیگر که نیاز باشد تا شفت پلی اتیلنی تا سطح زمین 

توان فت پلی اتیلنی قرار داد. برای دراپهای مورد نیاز در مسیر میتوان پلیت بتنی را مستقیما روی شادامه یابد، می

درآپ قائم از بیرون و یا در داخل منهول تعبیه نمود. تمامی آلترناتیوهای منهول اعم از تعداد ورودی، خروجی دراپها، 

 .باشدمی  تولید  و   طراحی  قابل   هیدرولیکی  شکل  کاملترین   با و  اتیلن  پلی  با   … ارتفاع و
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 نصب منهول پلی اتیلن ستورالعمل د

برای طراحانی که و    تهیه و تنظیم شده است  ASTM D2321 و  ASTM F1759 این دستورالعمل بر مبنای استانداردهای

 .کنند تهیه شده استهای خود استفاده میژهدر پروهای پلی اتیلنی  از منهول

شود باید مطابق ها اشاره میعمرانی برای نصب آدم رو که در زیر به بخشی از آنتمام مراحل اجرایی و ساخت و سازهای  

 :شودهای محلی و ملی باشند. اقدامات اجرایی برای نصب شامل موارد زیر میبا آیین نامه

حفر ترانشه که ممکن است اقداماتی چون نصب مهارهایی برای نگهداری دیواره ترانشه از قبیل سپرکوبی، صفحه  •

 کوبی و یا ساپورت های چوبی را نیاز داشته باشد.

 ها.ها و منهولها، لولهوارد و خارج شدن افراد و تجهیزات به ترانشه •

 قرارگیری منهول در تزانشه. نند بلند کردن منهول و  ، ماداردعملیاتی که برای اجرا نیاز به ماشین آالت سنگین   •
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 نصب منهول پلی اتیلن  نکات ایمنی به هنگام

، های فوق مهندسی با کاربری های ویژه استفاده گردد، ها در پروژهالزم به ذکر است زمانی که قرار است از این منهول

 دستورالعمل نصب باید توسط مهندس طراح پروژه تدوین گردد.  

با استفاده از یك بند ایمنی   ندها به داخل منهول، از جمله آنهایی که حاوی نردبان هستکه همه ورودی  می شودتوصیه  

 .متصل به سیستم محافظت در برابر سقوط ساخته شوند

باشند بخصوص زمانی که خیس است. لذا نیازمند لغزنده می منهول کاروگیت ها و محل ایستادن فرد داخلتمام دیواره

 اقدامات احتیاطی توسط استفاده کنندگان است. 

فضای محدود/محصور از جمله حضور سه نفر در زمان استفاده از محصول و همچنین سایر اقدامات ایمنی برای ورود به  

 .بکارگیری از تجهیزات تشخیص گاز برای اثبات فضای بی خطر باید رعایت گردد

ساخت فونداسیون با ثبات و یکپارچه و    پایدار هم در زیر و هم در محدوده اطراف آن  فراهم کردن یك ساپورت دائمی و  

گردد کلیه اقدامات ایمنی با استفاده از مصالح مناسب امری ضروری است. برای اجرای صحیح و قابل قبول تاکید می 

 .بطور کامل رعایت شودهای پلی اتیلن  منهول هنگام حمل و نقل و نصب
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   :اقدامات زیر را در هنگام بلند کردن منهول پلی اتیلن باید رعایت کنید  

ممکن وسیله دیگر،    و   هر نوعسیم بکسل یا    درصورت استفاده از  استفاده شود.  فقط از تسمه برای بلند کردن  •

 .است در حین بلند کردن بریده شوند و یا نیرو را بصورت نامتوازن توزیع کنند

 .نکنید  آویزان ،  کمتر   های   قالب  با  را  آنها   هرگز.  شود استفاده  دیواره منهول تمام قالب های تعبیه شده بر روی  از •

 هرگز آدم رویی را که حاوی سیال و یا هر گونه ماده ی دیگر است بلند نکنید. •

 .در زمان بلند کردن نفرات هرگز در زیر، اطراف، و یا بر روی آن قرار نداشته باشند •
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Contact Us 

 Address: 4th Floor, No4, Zafar Street, Shariati Street, TEHRAN, IRAN 

 Phone Number: 26410244,26410245 

 Email: info@absaze.com 

 Website: www.absaze.com ABSA
ZE


