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شركت كيان صنعت پاسارگاد بزرگترين و پيشرفته ترين واحد صنعتى كشور در طراحى ، ساخت و 
توليد قطعات پليمرى به روش روتارى مولدينگ مى باشد .

اين شركت با بهره گيرى از دانش روز دنيا و استفاده از متخصصين مجرب داخلى توانسته است در 
طول مدت فعاليت خود به بومى سازى تكنولوژى طراحى و ساخت منهول هاى پلى اتيلن دست يابد .
شركت كيان صنعت پاسارگاد همچنين عضو كميته تدوين استاندارد ملى منهول هاى پلى اتيلن ( 
ISIRI 14148) و همچنين افتخار مشاوره به سازمان برنامه و بودجه در تدوين فهرست بهاى منهول 
هاى پلى اتيلن را دارا مى باشد . اين شركت براى رسيدن به باالترين سطوح كيفيت خود را ملزم به 
داشتن استاندارد صالحيت آزمايشگاه ( ISIRI 17025) و همچنين استاندارد ايزو 9001 نموده 
است .ضمنا اين شركت در حال اخذ نشان استاندارد ملى ايران براى اولين بار در كشور مى باشد 

كه نشان دهنده كيفيت محصوالت توليدى مى باشد.
شركت كيان صنعت پاسارگاد با دارا بودن سه دستگاه روتارى كه جزو بروز ترين تجهيزات روتارى 
مولدينگ در خاورميانه مى باشد توانايى ساخت و توليد محصوالتى از قبيل منهول هاى پلى اتيلن ، 

مخازن پلى اتيلن ، سپتيك تانك ، چربى گير و ساير قطعات پليمرى را دارا مى باشد. 
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National Accreditation Center of Iran
مركز ملى تاييد صالحيت ايران

قطعات نيوجرسى پلى اتيلنى شركت كيان صنعت پاسارگاد براى 
براى جداسازى  تهران  به سفارش فاضالب  در كشور  بار  اولين 
سيستم  جايگزين  عنوان  به  پيمانكاران  كاركرد  هاى  محدوده 
داربست و بصورت يك تكه و با استفاده از مواد نو پلى اتيلن به 
كيان  شركت  مجرب  مهندسين  توسط  مولدينگ  روتارى  روش 

صنعت پاسارگاد طراحى و توليد گرديده است
 50 عرض  و   1/50 طول  و  متر   1/20 ارتفاع  با  محصول  اين 
در  سازي  جدا  و  معابر  سطح  سازي  ايمن  منظور  به  متر  سانتى 
دوربرگردانها، كنار جاده هاى فرعى و نيز وسط خيابان هاى اصلى 
مورد استفاده قرار مى گيرد و داراى مزايايى به شرح ذيل مى باشد: 

    دوام و پايدارى در برابر نور خورشيد در طول زمان كاركرد
   قابليت استفاده مجدد در صورت شكست قطعات و در نتيجه 

كاهش هزينه هاى خريد مشترى
    ايمنى باالتر نسبت به سيستم داربست و نيوجرسى بتنى و در 

نتيجه كاهش ميزان و شدت تصادفات
قطعات  از  استفاده  دليل  به  كارگاهى  هاى  هزينه  كاهش    

نيوجرسى پلى اتيلن به جاى داربست يا نيوجرسى بتنى
(امكان نصب  نور پردازي در شب  بفرد  قابليت هاي منحصر     

شبرنگ )، نصب آسان و رنگ ثابت
    قابليت اتصال قطعات به يكديگر و افزايش طول محورى

    توخالى بودن محصول و امكان خاكريزى پشت آن و در نتيجه 
افزايش ايستايى سازه
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صنعت  كيان  شركت  شده  طراحى  يكپارچه  فاضالب  سيفون 
پاسارگاد نسبت به نمونه هاى ديگر اين محصول داراى خواصى 

است كه آنرا برتر و كاراتر مى نمايد.
    استفاده از مواد پلى اتيلن باعث استحكام باالى قطعه در برابر 

فشارهاى كارى و نصب مى گردد.
    توليد به روش روتارى مولدينگ و حذف اتصاالت متعدد در آن 
آن  قيمت  كاهش  نتيجه  در  و  توليد  هاى  هزينه  كاهش  باعث 

بصورت چشمگير خواهد شد.
    نصب آسان و عدم استفاده از چسب و جوشكارى و ... در نصب 

اتصاالت و كاهش ضريب خوردگى
    عدم خوردگى با توجه به مواد اوليه پلى اتيلن

EPDM آب بندى مناسب با استفاده از واشرهاى    
   سيفون هاى يكپارچه پلى اتيلنى داراى مقاومت ضربه پذيرى 
بسيار باال بوده و در نتيجه در هنگام حمل و نقل، نصب و راه اندازى 

و خصوصاً در هنگام رفع انسداد دچار شكستگى نمى گردد.
هاى  لبه  وجود  عدم  و  ها  اين سيفون  بودن  يكپارچه  بدليل      

داخلى احتمال انسداد در آنها بسيار پايين مى باشد.
    بدليل يكپارچگى كامل بدون جوشكارى و غيره، احتمال نشت 

آب از اين سيفون ها غيرممكن است.
باعث تخليه      اختالف ارتفاع مناسب ورودى نسبت به خروجى 

آسان مى گردد.
     بدليل شكل مهندسى گلويى سيفون، احتمال نشت هرگونه بو 

و عبور جانوران موزى به داخل ساختمان غيرممكن مى باشد
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مقاومت  علت  به  پاسارگاد  صنعت  كيان  شركت  اتيلنى  پلى  يكپارچه  مخازن 
مناسب در برابر شرايط جوى و دارا بودن تاييديه بهداشتى براى نگهدارى آب 
به عنوان كاربردى ترين محصول پليمرى در سالهاى اخير مورد توجه مشتريان 

بوده است .
اين مخازن به توجه به خاصيت ضدخوردگى و مقاومت مناسب در برابر مواد 
شيميايى مى تواند براى نگهدارى در طول زمان طوالنى مورد استفاده قرار 

گيرد .
مزاياى مخازن يكپارچه پلى اتيلنى شركت كيان صنعت پاسارگاد :

     قيمت مناسب و ارزان 
     مقاومت باال در برابر خوردگى و مواد شيميايى 

     مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش 
     دوام باال و عمر طوالنى كاركرد در شرايط جوى مختلف 

     قابليت استفاده در مناطق گرمسير و سردسير 
     مناسب جهت نگهدارى آب بهداشتى قابل شرب 

     قابليت و تنوع توليد در ابعاد و اندازه هاى مختلف 
Po     نصب آسان و عدم نشتى 
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كيان صنعت پاسارگاد بزرگترين توليدكننده ى منهول پلى اتيلنى در سطح كشور 
و  خانگى  فاضالب  هاى  سيستم  در  شركت  اين  توليدى  هاى  منهول  باشد.  مى 
صنعتى مورد استفاده قرار مى گيرند.با توجه به استفاده روز افزون از محصوالت 
پليمرى در صنايع مختلف جهان اين محصول ميتواند جايگزين مناسبى براى انواع 
منهول هاى بتنى و ساير منهول هاى ساخته شده با مصالح بنايى باشد. منهول هاى 
پتروشيمى  گاز  نفت  صنايع  در  كاربرد  از  وسيعى  رنج  با  پاسارگاد  صنعت  كيان 

نيروگاه و خطوط انتقال فاضالب شهرى بكار مى رود.

    قيمت تمام شده ارزانتر
    حمل و نقل آسان و كم هزينه

    عمربسيار طوالنى ( حدود 100سال )
    مقاومت بسيار باال در برابر مواد شيميايى خصوصا در مقابل اسيدها و بازها 

    مقاومت ضربه پذيرى و سايش خصوصا در محل فاضالبروها
    عدم وجود نشتى سيال از داخل به بيرون و يا از بيرون به داخل منهول

    عدم النه گزينى حشرات موذى ( سوسك و..) به دليل دارا بودن سطوح صاف 
داخل منهول
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مخابرات  و  فاضالب  و  آب  پتروشيمى،  گاز،  نفت،  صنايع  در  كامپوزيت  ى  ها  دريچه 
كاربرد گسترده اى دارند. در پى وجود مشكالت فراوان در استفاده از دريچه هاى 
فلزى منهول از جمله شكستن دريچه ها، زنگ زدگى، پوسيدگى، قابل بازيافت بودن 
تكنولوژى  با  همگام  پاســارگــاد  صنــعت  كــيان  شركت  ها،  دريچه  سرقت  و  مواد 
پيشرفته جهانى اقدام به ساختن دريچه هاى منهول كامپوزيت از جنس غيرفلزى و با 

بهترين كيفيت نموده است. 
محبوبيت و تمايل به جايگزين شدن دريچه منهول كامپوزيتى با دريچه هاى فلزى، به 
و  مكانيكى  مقاومت  چدنى،  هاى  دريچه  سرقت  از  ناشى  هاى  هزينه  كاهش  دليل 
هيدروليكى باال، مقاومت شيميايى، زيبايى ظاهرى(امكان توليد در رنگ هاى مختلف)، 

مقاومت در برابر گازهاى خورنده فاضالب و عدم فرسايش در حال افزايش است.

مزاياى دريچه هاى كامپوزيت شركت كيان صنعت پاسارگاد:
    ضد سرقت بودن دريچه به جهت استفاده از مواد غير قابل بازيافت

    مقاومت در برابر خوردگى و پوسيدگى
    مقاومت در برابر نور آفتاب

    قابليت استفاده در هر نوع محيط آب و هوايى و دماى باال و زير صفر
    سبك بودن دريچه و در عين حال مقاومت در برابر فشارهاى باال

    عدم توليد صدا در هنگام عبور وسيله نقليه از روى دريچه
    امكان همسطح سازى دريچه بدون جابجايى كالف

    امكان توليد دريچه بر اساس نشان و نام سفارش دهنده 
    امكان توليد دريچه با آب بندى كامل براى منهول هاى برق و مخابرات
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واحد پيش تصفيه جهت  عنوان يك  به  كه  ته نشينى ساده است  تانك يك حوضچه  سپتيك 
اين روش  در  استفاده مى شود.  راه حل موقت  عنوان يك  به  و  آلودگى فاضالب  بار  كاهش 

فاضالب به كمك فرآيند ته نشينى ، شناورسازى و بيولوژيكى تصفيه مى شود.
از سپتيك تانك ها مى توان به طور گسترده در واحد هاى مسكونى ، وياليى،كارگاه ها و حتى 
جهت حذف چربى و مواد معلق پساب مكان هايى نظير رستوران ها ، هتل ها و كارخانجات و.... 

كه داراى آشپزخانه هاى بزرگى هستند نيز استفاده كرد.
سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدى است كه تصفيه مكانيكى(ته نشينى) و 

تصفيه زيستى با كمك باكترى هاى بى هوازى در آن انجام مى گيرد.

محاسن سپتيك تانك كيان صنعت پاسارگاد:
    ايزوالسيون كامل و بدون بو

    مناسب براى زمــين هايى كه قــدرت جذب بسيــار كــمى دارند و يا مناطقى كه سطح آبــهاى 
زير زمينى در آن باال باشد

    حمل و نصب آسان
    مقاومت بسيار باال د رمقابل خوردگى و مواد شيميايى

    استحكام بسيار باال جداره و امكان مدفون كردن آن با هدف انتقال ثقلى فاضالب به سپتيك 
تانك و جلوگيرى از اشغال فضاهاى مفيد

    حذف ذرات قابل ته نشينى، چربى و روغن هاى موجود در فاضالب رستوران ها و سالن هاى  
غذا خورى جهت جلوگيرى از پر شدن سريع چاه جذبى و گرفتگى لوله ها به سبب تجمع چربى و 

ذرات درشت قابل ته نشين
    مقرون به صرفه ترين روش تصفيه فاضالب

    قابليت ساخت در ابعاد و احجام مختلف
    عدم نياز به عايق كارى و تعمير كه به دليل عدم استفاده از وسايل الكترومكانيكال در آن 

نيازى به تعمير و هزينه نگهدارى و اپراتور ندارد.

S e p t i c  T a n k s

قطعات نيوجرسى پلى اتيلنى شركت كيان صنعت پاسارگاد براى 
براى جداسازى  تهران  به سفارش فاضالب  در كشور  بار  اولين 
سيستم  جايگزين  عنوان  به  پيمانكاران  كاركرد  هاى  محدوده 
داربست و بصورت يك تكه و با استفاده از مواد نو پلى اتيلن به 
كيان  شركت  مجرب  مهندسين  توسط  مولدينگ  روتارى  روش 

صنعت پاسارگاد طراحى و توليد گرديده است
 50 عرض  و   1/50 طول  و  متر   1/20 ارتفاع  با  محصول  اين 
در  سازي  جدا  و  معابر  سطح  سازي  ايمن  منظور  به  متر  سانتى 
دوربرگردانها، كنار جاده هاى فرعى و نيز وسط خيابان هاى اصلى 
مورد استفاده قرار مى گيرد و داراى مزايايى به شرح ذيل مى باشد: 

    دوام و پايدارى در برابر نور خورشيد در طول زمان كاركرد
   قابليت استفاده مجدد در صورت شكست قطعات و در نتيجه 

كاهش هزينه هاى خريد مشترى
    ايمنى باالتر نسبت به سيستم داربست و نيوجرسى بتنى و در 

نتيجه كاهش ميزان و شدت تصادفات
قطعات  از  استفاده  دليل  به  كارگاهى  هاى  هزينه  كاهش    

نيوجرسى پلى اتيلن به جاى داربست يا نيوجرسى بتنى
(امكان نصب  نور پردازي در شب  بفرد  قابليت هاي منحصر     

شبرنگ )، نصب آسان و رنگ ثابت
    قابليت اتصال قطعات به يكديگر و افزايش طول محورى

    توخالى بودن محصول و امكان خاكريزى پشت آن و در نتيجه 
افزايش ايستايى سازه


