


را براي اولين بار در ايران  تيكامپوز) حوضچه

ي از سازمان بردار دريافت پروانه بهرهآغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

  .باشد

شركت . ورانه در زمينه توليد محصوالت كامپوزيتي در سطح كشور بوده است

و  )حوضچه كوچك(هندهول ,  و تجهيزات به روز توانسته است انواع منهول

هاي كامپوزيتي يكپارچه را توليد منهول ١٣٩٥

مورد توجه )  برق كامپوزيت، تير  هول ، سايت

  :محصوالت متنوع شركت آب صنعت تهران در صنايع و سازمانهاي گوناگوني همچون 

   

 

  بسمه تعالي
  

حوضچه(منهول، هندهول هاي چهيدرتوليد  ١٣٨٢شركت آب صنعت تهران از سال 

آغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

باشد صنايع و معادن گرديد و تنها دارنده استاندارد دريچه كامپوزيت در ايران مي

ورانه در زمينه توليد محصوالت كامپوزيتي در سطح كشور بوده استآاين شركت همواره واحد توليدي پيشرو و فن

و تجهيزات به روز توانسته است انواع منهول گيري از تكنولوژي آب صنعت تهران با بهره

١٣٩٥همچنين از سال  را در ابعاد مختلف توليد نمايد و

، سايت محفظه شير كامپوزيت, اتاق تاسيسات( آغاز نموده كه اين محصوالت جديد 

  .مسئولين دولتي و خصوصي  نيز قرار گرفته است

محصوالت متنوع شركت آب صنعت تهران در صنايع و سازمانهاي گوناگوني همچون 

 نفت گاز و پتروشيمي 

 ارتباطات زير ساخت 

 )ها  شهرداري( خدمات شهري و شهرسازي 

 .ايرانسل و گاز تهران مورد توجه و استفاده قرار گرفته است

  

شركت آب صنعت تهران از سال 

آغاز نمود و پس از احداث كارخانجات خود در شهرك صنعتي اشتهارد موفق به 

صنايع و معادن گرديد و تنها دارنده استاندارد دريچه كامپوزيت در ايران مي

اين شركت همواره واحد توليدي پيشرو و فن

آب صنعت تهران با بهره

را در ابعاد مختلف توليد نمايد و هاي كامپوزيتدريچه

آغاز نموده كه اين محصوالت جديد 

مسئولين دولتي و خصوصي  نيز قرار گرفته است

محصوالت متنوع شركت آب صنعت تهران در صنايع و سازمانهاي گوناگوني همچون 

 آب و فاضالب  -

نفت گاز و پتروشيمي  -

 مخابرات -

ارتباطات زير ساخت  -

خدمات شهري و شهرسازي  -

ايرانسل و گاز تهران مورد توجه و استفاده قرار گرفته استو مشخصا شركت 

  



 

هاي ناشي از  هاي فلزي، به دليل كاهش هزينه محبوبيت و تمايل به جايگزين شدن دريچه منهول كامپوزيت با دريچه

هاي  توليد در رنگ امكان(هاي چدني، مقاومت مكانيكي و هيدروليكي باال، مقاومت شيميايي، زيبايي ظاهري  سرقت دريچه

دريچه كامپوزيت، از تركيب مواد . ، مقاومت در برابر گازهاي خورنده فاضالب و عدم فرسايش در حال افزايش است)مختلف

  .شود هاي پليمري و مواد شيميايي ديگر حاصل مي و رزين

  
   



 

 

  منهول و هندهول

  افتيقابل باز ريبه جهت استفاده از مواد غ 

  يدياس يها و آب يدگيپوس, 

  جهت مقاومت در برابر نور آفتاب

  صفر ريباال و ز يو دما ييآب و هوا طيقابل استفاده در هر نوع مح

  باال يحال مقاوم در برابر فشارها نيو در ع

  شهر يساز بايبنا بر اصول ز چه

  چهيدر ياز رو هينقل لهيصدا در هنگام عبور وس

 كالف ييبدون جابجا چهيدر

 

 

منهول و هندهول مزاياي دريچه كامپوزيت

 چهيضد سرقت بودن در 

 يمقاوم در برابر خوردگ ,

 يداشتن آنتUV  جهت مقاومت در برابر نور آفتاب

 قابل استفاده در هر نوع مح

 و در ع چهيسبك بودن در

 چهيو طرح در تنوع رنگ

 صدا در هنگام عبور وس دياز تول يريجلوگ

 در يامكان هم سطح ساز

  

  

  

  

  

  

  



از جنس رزين  يقرار گرفته درون ماتريس

  .شود ه و منفرد قالب گيري مي

   

 

 شهـاف شيـالي

 

  مواد اوليه توليد دريچه كامپوزيت 

قرار گرفته درون ماتريس) سيليس ( اي حاوي الياف تقويت كننده 

ه و منفرد قالب گيري مياين مواد به صورت ساختاري يكپارچ

        

 

 رزيــن

 BMCمـــواد 

مواد اوليه توليد دريچه كامپوزيت 

اي حاوي الياف تقويت كننده  ماده هيمواد اول

اين مواد به صورت ساختاري يكپارچ. باشد ترموست مي

  

  

  

  

 شهـاف شيـالي  



. شود انجام مي)  smc - bmc(اي 

شود كه در نهايت محصولي يك تكه و يكپارچه و 

در  گذاري دستي و استفاده از فيلر شن به علت نداشتن قابليت تكرار پذيري كاربرد ندارد

پائين  هاي الياف و همچنين مقاومت

ها  ها از يكديگر و از فيلر جدا شده و دريچه

 

  روش توليد دريچه كامپوزيت

اي  گيري خميري و يا ورقه هاي كامپوزيت به روش قالب

شود كه در نهايت محصولي يك تكه و يكپارچه و  استفاده مي در اين روش از قالب گرم و پرس هيدروليك

  .گردد

گذاري دستي و استفاده از فيلر شن به علت نداشتن قابليت تكرار پذيري كاربرد ندارد

هاي الياف و همچنين مقاومت محصوالت توليد شده به روش دستي به دليل چسبندگي كم بين اليه

ها از يكديگر و از فيلر جدا شده و دريچه فيلر شن ، پس از مدت زمان كوتاهي بر اثر فشار وارده، اليه

روش توليد دريچه كامپوزيت

هاي كامپوزيت به روش قالب روش توليد دريچه

در اين روش از قالب گرم و پرس هيدروليك

گردد خود رنگ توليد مي

گذاري دستي و استفاده از فيلر شن به علت نداشتن قابليت تكرار پذيري كاربرد ندارد روش اليه

محصوالت توليد شده به روش دستي به دليل چسبندگي كم بين اليه

فيلر شن ، پس از مدت زمان كوتاهي بر اثر فشار وارده، اليه

  .شوند تخريب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

گذاري دستي با برش مقطع مشخص خواهد شد  هاي اليه هاي تماماً مواد با دريچه نحوه تشخيص دريچه

 .كشيده است ريذيل به تصو  كه در عكس

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

BMC 

 

 روش دستي



 تيمنهول كامپوز چهيدر يديتول يها كالس

در سطح شهر انتخاب و مورد  چهيكالس مختلف توليد و براساس محل نصب در  ٦در  ي كامپوزيتها دريچه

  .گيرند استفاده قرار مي

  ها و دوچرخه سوارها پياده جهت معابر -تن  ١/٥با تحمل  A١٥:  ١گروه 

  ها ، نواحي نظير آن ، نواحي پارك خودرو راه پياده -تن  ١٢/٥با تحمل  B١٢٥:  ٢گروه 

  راه متر تا پياده ٠/٢رو   متر تا ماشين ٠/٥ها حداكثر  حاشيه جداول خيابان -تن  ٢٥با تحمل  C٢٥٠:  ٣گروه 

  اصلي يها خيابانجهت قسمت ماشين رو  -تن  ٤٠با تحمل   D٤٠٠:  ٤گروه 

  ها ها و فرودگاه جهت نواحي تردد وسايل نقليه سنگين از قبيل لنگرگاه -تن  ٦٠با تحمل  E٦٠٠:  ٥ گروه

  ها جهت نواحي ويژه تحمل كننده وسايل نقليه سنگين همانند فرودگاه –تن  ٩٠با تحمل  F٩٠٠:  ٦ گروه

  

  

  
   



 
به منظور ورود انسان مطابق با الزمات ... و  ي، چدن تياعم از كامپوز) منهول ( رو  آدم يها چهيدر هيدهانه كل يطراح

 ٥٠باشد كه با احتساب  متريليم ٦٠٠حداقل  ديبا يالملل نيو ب يهاى مل نامه نييآ يارائه شده در استانداردها يمنيا

استاندارد  زيسا يها استفاده از درب. باشد متريليم ٦٥٠ يستيبا يقطر درب م) متريليم ٢٥هر طرف ( منگاهينش متريليم

 .باشد يم تيكشور حائز اهم يها چهيدر زيسا يساز كسانيدر 

 
 

  

   

 



 نصب قفل و يا پيچ نگهدارنده دريجه كامپوزيت

محكم كردن درب و  يها الزم باشد روش يكه در محل استفاده از درپوش مقررات خاص يدر صورت

از برداشتن  يريجلوگ لياز قب يمقاصد يلذا برا. باشد يم ريپذ امكان يخاص طيمطابق با شرا, كالف 

 .باشد ازيقسمت مشبك ممكن است اجزا قفل كننده ن ايدرپوش  رمجازيغ يجداساز اي

  

   

 



 منهول يبر رو يتيكامپوز چهينصب در

. نصب گردد ١٤٩٧٦به شماره  رانيا ياستاندارد مل ايو   ١٢٤ ENمطابق طرح مناسب در استاندارد ديدرپوش مشبك با, قاب

ابعاد و , وارده يكيباز تراف زانيبسته به م. اجرا گردد يدال بتن يحتما رو ديبا چهيتوجه نمود كه قاب در يستيالزاما با

كمتر از  يمتر و برا يسانت ٢٥تن به باال ضخامت دال حدود  ٤٠ يها سكال يبرا شود يضخامت دال محاسبه م اتيخصوص

 رهيدا ايو معموال بصورت مربع  ٣٥٠ مانيدال بصورت مسطح و با س نيا. شود يدر نظر گرفته م متر يانتس ٢٠آن حدود 

 .شود  يساخته م

  

   

 
براي , ميليمتر باشد ١٠٠بايد حداقل   D٤٠٠ , E٦٠٠ , F٩٠٠هاي رو مربوط به رده هاي آدم عمق جاگذاري دريچه

ميليمتر رسانده مشروط بر اينكه ميزان چسبندگي قاب توسط وسايل محار كننده  ٧٥ميتوان عمق را به   D٤٠٠هاي رده
 .گيري در قاب بتني افزايش يابد هنگام وصل و يا هنگام قالب

 



 طرح جايگزيني

 يها درب ينيگزيجا طرح يها اقدام به اجرا چهيدر يبردار رهبه يها نهيشركت آب صنعت تهران در جهت كاهش هز

به  يازين گريطرح د نيدر ا هذايعل. است كالف نموده ييبدون جابجا يشكسته فلز اي يمفقود يها چهيبا در يتيكامپوز

تواند درب مورد  يبردار م بهره,  قطر و ضخامت كالف يريگ اندازه با كار شده در سطح شهر نبوده و فقط ي ها كالف ييجابجا

 . دينما هيخود را ته ازين

 .ديها خواهد گرد سازمان يها نهيهز يدر صد٧٠طرح باعث كاهش  نيا ياجرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 



  انواع آچـار 

  

   

 



   

 

 

 

  



به  رانيا ياستاندارد مل. است  رانيدر ا تيكامپوز چهيدر ديتول يدارنده نشان استاندارد مل نيشركت آب صنعت تهران اول

 ٦٧صفحه  ١-مطابق جدول ج( از تحمل بار مورد نظر ، و طبق متن استاندارد  نانيو جهت اطم  ١٤٩٧٦INSOشماره 

 .دهد يمعتبر تحت آزمون فشار قرار م كزخود را در مرا يديتول يها چهيدر) استاندارد ٦٨و 
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