
 

 (ٍسٍدی هٌَْل )جذاسُ تِ هٌَْل پلی اتیلي  سٍش اتصال لَلِ تک

دیذُ هی شَد اتصال لَلِ تکجذاسُ پلی اتیلي تِ هٌَْل پلی اتیلٌی تایستی تِ  1ّواًطَس کِ دس شکل شواسُ 

 .ًحَی تاشذ کِ آب تٌذی کاهل صَست پزیشد 

 

اتیلي تِ هٌَْل پلی اتیلي تایذ اتتذا هحل تشای سسیذى تِ ششایط استاًذاسد دس اتصال لَلِ تجکذاسُ پلی  -1

دقیق ٍسٍدی ٍ خشٍجی ّا هعلَم گشدد ٍ قثل اص ًصة هٌَْل دس جای تعییي شذُ ، جای ٍسٍدی ٍ 

 .خشٍجی تشٍی تذًِ هٌَْل سَساخ گشدد 

 



خ ایي سَسا.ایي سَساخ تَسط اتضاس گشد تش ٍ یا اسُ عوَد تش تشٍی دیَاسُ هٌَْل پلی اتیلٌی ایجاد هی شَد  -2

 .هتٌاسة تا قطش خاسجی لَلِ تِ عالٍُ تلشاًس الصم تشای ًصة ٍاشش آب تٌذی طثق فشهَل صیش هی تاشذ 

 میلیمتر برای واشر الستیکی 01+ قطر خارجی لوله  =قطر سوراخکاری بروی بدنه منهول 

 

الثتِ الصم است قثل .خصَص سا تشٍی دیَاسُ هٌَْل پلی اتیلي ًصة هی ًوائین سپس ٍاشش آب تٌذی ه -3

 .اص ًصة ٍاشش الستیکی اطشاف هحل سَساخ سا کاهال تشادُ صدائی کٌین 

 

 
پس اص اتوام سَساخکاسی ٍ ٍاشش گزاسی تشای توام ٍسٍدی ٍ خشٍجی ّای هَسد ًیاص  ، هٌَْل پلی اتیلي  -4

 .سد دس هحل خَد جاگزاسی ٍ فیکس هی ًوائین سا هطاتق دستَسالعول استاًذا



 
پس اص فیکس ًوَدى هٌَْل پلی اتیلٌی  ٍ ثاتت شذى آى تایذ لَلِ ّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی سا دس هحل  -5

فشاس  خَد ًصة ًوَد تشای ایٌکاس اتتذا تایذ تا هَاد سٍاًکاس ٍاشش سا سٍغٌکاسی ٍ سپس لَلِ هَسد ًظش سا تا

 .تذاخل آى فشٍ تشد 

 

 

 

 (خروجی منهول )اتصال لوله تک جداره به منهول پلی اتیلن  روش

تثذیل استفادُ ًوَد  اتصالدس سیستن ّای فاضالتی تایذ اص تشای اتصال خشٍجی هٌَْل ّای پلی اتیلي      

تثذیل دس خشٍجی هٌَْل پلی اتیلي تِ ایي علت اًجام هی شَد کِ تا تَجِ تِ ٍجَد رسات اتصال استفادُ اص اص .

دسشت دس خشٍجی هٌَْل پلی اتیلي الصم است ایي خشٍجی دس حذاکثش قطش تاشذ کِ رسات هعلق تِ لَلِ ٍ  سیض ٍ

دس ًظش  444تشای ایٌکاس الصم است قطش سَساخ خشٍجی تشای لَلِ کاسٍگیت حذاکثش .هتعلقات دس خشٍجی ًچسثذ 

 :سٍش ًصة ایي سیستن تتشتیة صیش هی تاشذ .گشفتِ شَد 

جذاسُ پلی اتیلي تِ هٌَْل پلی اتیلٌی تایستی تِ  دیذُ هی شَد اتصال لَلِ تک 1شواسُ  ّواًطَس کِ دس شکل

 .ًحَی تاشذ کِ آب تٌذی کاهل صَست پزیشد 



 

 

تشای سسیذى تِ ششایط استاًذاسد دس اتصال لَلِ تجکذاسُ پلی اتیلي تِ هٌَْل پلی اتیلي تایذ اتتذا هحل  -1

ل اص ًصة هٌَْل دس جای تعییي شذُ ، جای ٍسٍدی ٍ دقیق ٍسٍدی ٍ خشٍجی ّا هعلَم گشدد ٍ قث

 .خشٍجی تشٍی تذًِ هٌَْل سَساخ گشدد 

 

ایي سَساخ .ایي سَساخ تَسط اتضاس گشد تش ٍ یا اسُ عوَد تش تشٍی دیَاسُ هٌَْل پلی اتیلٌی ایجاد هی شَد  -2

 .َل صیش هی تاشذ هتٌاسة تا قطش خاسجی لَلِ تِ عالٍُ تلشاًس الصم تشای ًصة ٍاشش آب تٌذی طثق فشه

 میلیمتر برای واشر الستیکی 01+ قطر خارجی لوله  =قطر سوراخکاری بروی بدنه منهول 

 

الثتِ الصم است قثل .سپس ٍاشش آب تٌذی هخصَص سا تشٍی دیَاسُ هٌَْل پلی اتیلي ًصة هی ًوائین  -3

 .اص ًصة ٍاشش الستیکی اطشاف هحل سَساخ سا کاهال تشادُ صدائی کٌین 

 



 
اص اتوام سَساخکاسی ٍ ٍاشش گزاسی تشای توام ٍسٍدی ٍ خشٍجی ّای هَسد ًیاص  ، هٌَْل پلی اتیلي پس  -4

 .سا هطاتق دستَسالعول استاًذاسد دس هحل خَد جاگزاسی ٍ فیکس هی ًوائین 

 
پس اص فیکس ًوَدى هٌَْل پلی اتیلٌی  ٍ ثاتت شذى آى تایذ لَلِ ّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی سا دس هحل  -5

خَد ًصة ًوَد تشای ایٌکاس اتتذا تایذ تا هَاد سٍاًکاس ٍاشش سا سٍغٌکاسی ٍ سپس لَلِ هَسد ًظش سا تا فشاس 

 .فشٍ تشد تثذیل کاسٍگیتی تذاخل 

 


