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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
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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


توان به آن رنگدانه افزود. سطوح داخلی و رنگ و غیرشفاف است و جهت استفاده میاولیه بیاین ماده به صورت   -

تواند هر رنگی باشد، با این حال رنگ خارجی منهول باید صاف، تمیزو عاری از هر گونه نقص باشد. رنگ منهول می

 باید در سراسر سطح آن یکنواخت باشد.

های داخلی دارای مواد افزودنی پایدارکننده حرارتی، نوری و رنگ است. گاهتولیدی در پاالیش  3840اتیلن  واد پلیم  -

اتیلن شرکت پلیمر روشان شرایط ماندگاری در فضای باز به های پلیایران منهول  14148بر اساس استاندارد ملی  

 می باشند.های ضد پرتو فرابنفش مدت حداقل یکسال را داشته و بدین منظور مواد سازنده آن حاوی افزودنی

 

 آب سازه های پلی اتیلن گروه صنعتی  منهولنحوه نصب  

اتیلن بایستی تهیه شده است، منهول پلی  ASTM 1759استاندارد    با   مطابق  خود  که 14387استاندارد ملی   بر اساس

تحمل بارهای افقی )شعاعی( ناشی از فشار خاك اطراف و نیز بارهای عمودی )محوری( ناشی از وزن خاك و بارهای  

( بایستی به ترتیبی تهیه و اجرا گردد که به Backfillپرکننده اطراف منهول )وارده بر آن را داشته باشد. بر این مبنا  

برداری پایداری خود را اتیلنی منهول توأمان این بارها را تحمل نموده، بدون اینکه در طول سالیان بهرههمراه سازه پلی

 حفظ نماید. 
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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%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%84
https://polymer-roshun.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-14387
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%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%84


سانتیمتر کف سازی می   10بتن مگر به ضخامت  پس از حفاری محل منهول ها، کف محل قرارگیری منهول رگالژ و با  

گردد. نقاط ورود و خروج و همچنین محل انشعابات احتمالی برشکاری و تعبیه میگردد. نصب منهول پیش ساخته پلی 

 اتیلنی در محل حفاری شده به صورت یکجا توسط  نیروی انسانی و یا در صورت لزوم جرثقیل انجام می گردد.

ل های ورودی و خروجی در محل های مربوطه، کوپلینگ و واشرهای مخصوص بر اساس قطر لوله  به منظور آب بندی مح  

های ورودی و خروجی تعبیه گردیده و سپس عملیات اتصال لوله ها به منهول انجام می شود. به طور معمول تراز زیر 

ده سانتیمتر باالتر از تراز لوله خروجی   لوله خروجی حدود ده سانتیمتر باالتر از کف منهول و تراز لوله ورودی نیز حدود

در نظر گرفته می شود. به منظور جلوگیری از جمع شدن فاضالب در کف منهول، بهتر است ماهیچه بتنی با شیب بندی 

 مناسب اجرا گردد به نحوی که کلیه فاضالب های ورودی به منهول به سمت لوله خروجی هدایت گردند.

 لنیهای پلی اتی  استاندارد منهول

است که تا حدودی با شرایط  ISO 13272 برگرفته از استاندارد  14148استاندارد ملی منهول های پلی اتیلنی به شماره  

مهندسی صدرا مهاب  صه نکات مهم آن توسط شرکت  اقلیمی ایران تطبیق داده شده و به عبارتی بومی سازی شده و خال

 .آورده شده است  لذی

 

 نکات مهم این استاندارد به شرح زیر می باشد:
 

 قابل انجام است.  PVC( و یا  PP(، پلی پروپیلن)PEساخت منهول های پلیمری از مواد پلی اتیلن )  - 1

 متر دال میانی توصیه شده است. 6تا   4متر میباشد و برای عمقهای    6حداکثر عمق نصب استاندارد پلی اتیلنی    - 2

 منهول( جزء الزامی منهول بوده و شامل مجاری یکپارچه همراه با سکو میباشد. بخش پایه آدم رو )کفی   - 3

 اجزاء مختلف مجموعه آدم رو میتوانند از مونتاژ قطعات تولید شده از مواد مختلف باشند. - 4

مواد سازنده اجزاء منهول پلی اتیلنی بایستی حاوی مواد ضدپرتو فرابنفش باشند و توصیه میشود که انبارش   - 5

 طوالنی مدت آدم رو در معرض نور خورشید صورت نگیرد. 

جهت نرگی و مادگی بکار رفته در سامانه لوله گذاری منهول بایستی قطر، ضخامت دیواره، طول نری ها و تلرانسها   - 6

 سازگار با استانداردهای لوله باشند. 

( و پایینتر، 300) 315رای لوله های  اختالف ارتفاع کف لوله های ورودی و خروجی با کف محل اتصال آدم رو ب  - 7

 میلی متر میباشد.  30میلی متر و حداکثر    DN*0.02( برابر  300)315میلی متر و برای لوله های بزرگتر از  6حداکثر  
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  250میلی متر میباشد و فاصله عمودی پله های تکی )چپ و راست(   140حداقل فاصله لبه پله ها از دیواره منهول    - 8

 میلی متر میباشد.  300تا   270متر و فاصله مرکز پله ها از یکدیگر در محدوده  میلی    350الی  

 

کیلو نیوتن و مقاومت بیرون کشیدگی آنها )مخصوص پله   2استحکام پله های آدم رو برای بارهای عمودی حداقل    - 9

 کیلونیوتن است.   1های نصب شونده( حداقل 

  KPa  2)میله آدم رو( تعریف می گردد که بزرگتر یا مساوی    سفتی حلقوی فقط برای قطعات میانی آدم رو  - 10

 میباشد.

مقاومت ضربه پذیری تنها در بخش پایه منهول تعریف شده که بایستی تحمل سقوط وزنه یک کیلوگرمی از ارتفاع   -11

 میلی متر را داشته باشد و دچار شکستگی نشود.  50متری با شعاع سر وزنه    5/2

 در بخش پایه منهول تعریف میگردد.   bar  0.1تحمل فشار منفی    - 12

 نباشد.  % 5سال بوده و در این مدت تغییر شکل بیش از    50دوام منهول های پلی اتیلنی حداقل بایستی    -13

 میلی متر و به باال مجاز میباشد. 1200منهول های جانبی )مماسی( برای لوله های با قطر   -14

 دقیقه است.  10ول های تولید شده به روش روتاری مولدینگ حداقل  ( برای منهOITتست پایداری حرارتی )  - 15

 میباشد.  5/3- 4/ 5( برای محصوالت روتاری  MFIشاخص جریان مذاب )  -16

 در صورت وجود بارهای ترافیکی استفاده از دال بتنی مسلح متناسب با بار وارده الزامی است.  - 17

 افتی و غیر بکر نیستند. تولید کنندگان مجاز به استفاده از مواد بازی  - 18
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 دریچه منهول چیست؟ 

پوششی است که از آن بر روی منهول ها یا چاه های فاضالبی یا مخابراتی استفاده می شود که احتماال  دریچه منهول

خیابان ها به آن برخورده اید. این پوشش از انواع مختلفی تشکیل می شود که هر کدام بسته به نوع   بارها در کوچه و 

منطقه شهری جاده، پیاده رو ها و زیرساخت فاضالبی و مخابراتی و خط لوله گاز متفاوت هستند. این پوشش ها در مکان 

بکار می روند و با توجه به این مکان ها میزان بار ترافیکی و هایی مانند خیابان ها، پیاده رو ها، فرودگاه ها و کارخانه ها  

میزان تردد ها و کاربردهای متفاوت، مقاومت های متفاوتی دارند. رنگ این در پوشش ها با توجه به شرکت مخابرات و 

 .آب و فاضالب و گاز که اجرا می کنند، متفاوت است
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 با تشکر

 

 

 

 

 

 
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


