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 هخاصى پیص ساختِ اص تَلیذ تا هًَتاط

 

، ٌَاى اٍلیي ضشوتْا دس صهیٌِ ساختضشوت ّفت گشدٍى پاسس تیص اص یه دِّ است وِ تِ ف

فقالیت هی ًوایذ.  هتش هىقة 3000تا حجن  تَلیذ ٍ ًصة هخاصى پیص ساختِ استَاًِ ای

فوش عَالًی هذت تِ  تا ّذف ضشوت اص اتتذای فقالیت، اسائِ هخاصى پیص ساختِ تا دٍام ٍ

. تِ ّویي دلیل ّویطِ سقی ًوَدین وِ تَدُ استّوشاُ گاساًتی دس خَس هطتشیاى هحتشم 

ویفیت هَاد هصشفی سا سٍص تِ سٍص افضایص دادُ ٍ اص ًمغِ ًؾشات تواهی واسضٌاساى صٌقت 

ستفادُ ًوایین. ّوچٌیي وَضیذُ این تا تْتشیي خذهات پس اص فشٍش سایگاى سا دس اسشؿ آب ا

ٍلت ٍ تذٍى دس ًؾش گشفتي هطوَلیت گاساًتی تِ واسفشهایاى هحتشم اسائِ ًوایین. ٍ اوٌَى 

ٍ ًیشٍی  خَضحالین وِ تِ فٌَاى تضسگتشیي تَلیذوٌٌذُ هخاصى پیص ساختِ تا واسخاًِ ای هجْض

دسصذ پشٍطُ ّای هشتَط تِ هخاصى فَق سا دس ایشاى  90َاًستِ این تیص اص ت اًساًی فٌی

اًجام دادُ ٍ ًیض جضء ضشوتْای پیطشٍ دس اهش صادسات هخضى فلضی تِ وطَسّای خاٍسهیاًِ 

تذیٌَسیلِ افالم هی گشدد صویواًِ پزیشای پیطٌْادات ٍ اًتمادات ضوا سشٍساى گشاهی  تاضین.

  خَاّین تَد.
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 :اختِ صیٌه پالس ٍ اجضای آىهخضى پیص س

هذٍالس گالَاًیضُ وِ تشای جلَگیشی اص صًگ صدگی ٍ خَسدگی فلض تَسظ  دیَاسُ هخضى 

گشم دس هتش هشتـ وَتیٌگ هی گشدد ٍ دس  280آلَهیٌیَم تا ٍصى تاالی 80/2سٍی ٍ  899/8

هی تقضی هَالـ تشای حفاؽت دس هماتل خان اسیذی تا سًگ ضذ اسیذ سفاسضی پَضص دادُ 

ضَد. دلت فشهاییذ وِ ایي سًگ ضذ اسیذ ًَفی خاظ اص سًگْای پلی استش تَدُ ٍ تا سًگْای 

هتذاٍل پَدسی تفاٍت داضتِ ٍلی عشیمِ پاضص ٍ وَسُ ای تَدى آى ضثیِ سًگ پَدسی 

است.ایي سًگ ضذ اسیذ وِ دس ضشایغی تش پاییي تشیي عثمِ هخضى پیص ساختِ اضافِ هی 

 یض داسد. ٍسلْای دیَاسُ تا اتقاد خاظ تشش خَسدُ ٍ تا دستگاُگشدد، خاصیت آًتی یٍَی ً

CNC  پاًچ ٍ سپس ًَسد هی گشدد ٍ تش سٍی پالت تِ هحل پشٍطُ اسسال هی گشدد. پس اص ًصة

ٍ هًَتاط دیَاسُ هخضى استَاًِ ای پیص ساختِ پذیذ هی آیذ. تش سٍی دیَاسُ یه ًشدتاى جْت 

 .صة هی گشدددستشسی تِ سمف هخضى پیص ساختِ فلضی ً

 

دس ضىل صیش هشاحل تْیِ ٍ ساخت ٍسلْای دیَاسُ هخضى پیص ساختِ گالَاًیضُ ضشح دادُ ضذُ 

 است.
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 280ًىتِ هْن: فمظ اص ٍسق فَالد گالَاًیضُ استشاوچشال خَدسٍیی تا وَتیٌگ تاالی   

ٍ دس هىاًْایی وِ خان اسیذی هی تاضذ، حتواً واسضٌاساى  گشم تش هتشهشتـ استفادُ ًواییذ

 ضشوت ّفت گشدٍى پاسس سا هغلـ فشهاییذ.
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هخاصى پیص ساختِ تسیاس حائض اّویت هی تاضذ. اّویت  پیچ ٍ هْشُ ّای دیَاسُ 

چ ٍ هْشُ ّا آًجایی پذیذاس هی گشدد وِ تخصَظ دس لسوت پاییٌی هخضى یاًتخاب صحیح پ

تش سٍی پیچ ٍ هْشُ ّا ٍاسد هی گشدد. ایي پیچ ٍ هْشُ ّا تایستی تِ گًَِ ای  تیطتشیي فطاس

تاضذ وِ تتَاًذ ًیشٍّای هحَسی دس غطاء هخضى سا تحول ًوایذ. تشای ایي هٌؾَس فمظ هجاص تِ 

تِ تاال هی تاضین. ایي پیچ ٍ هْشُ ّای اصغالحاً خطىِ  8-8استفادُ اص پیچ ٍ هْشُ ّای گشیذ 

س تشاتش فطاسّای ّیذسٍاستاتیىی ٍاسدُ سا داسد. ّوچٌیي تِ جْت حفؼ تیطتشیي تحول د

 .ویفیت ٍ جلَگیشی اص صًگ صدگی پیچ ٍ هْشُ ّا فمظ اص ًَؿ آتىاسی داوشٍهات استفادُ هی گشدد
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تَدُ ٍ داسای  PVC Food Grade هخضى پیص ساختِ پلیوشی وِ اص جٌس الیٌش آتثٌذی 

تاضذ ٍ ٍؽیفِ ی آى ًگْذاضت آب ٍ سیال ٍ آتثٌذی هخضى پیص هماٍهت وططی تاالیی هی 

 .ساختِ است. دس جذٍل صیش هطخصات فٌی الیٌش آوَا هطاّذُ هی گشدد

 

 )اهَلیطي آًتی تاوتشیال( PVC-E تاسٍپَلیي تا دٍسٍیِ جٌس

 تافتِ تاسٍپَلیي پلی استش ًَؿ ًخ هیاًی

 گشم تش هتش هشتـ 850 ٍصى

 هیىشٍى 1000تا  750 ضخاهت

 دسجِ ساًتی گشاد 75+ تا  30- سًج دهایی لاتل استفادُ

 واهال هماٍم دس هحیظ ّای اسیذی ٍ للیایی هماٍهت ضیویایی

 سال گاساًتی 10سال ٍ داسای  60تاالی  فوش هفیذ ٍ هیضاى گاساًتی

  

 .دس ضىل صیش هشاحل تَلیذ ٍ ساخت الیٌش هخضى پیص ساختِ تِ اختصاس ضشح دادُ ضذُ است
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 فوش دلیل تِ آوَا الیِ پٌج الیٌش فمظ تَلیذی ٍ ٍاسداتی الیٌشّای تیي دس: هْن  ًىتِ 

 ٍ سفیذ آتی، سًگْای دس الیٌش ایي ضوٌاً. تاضذ هی لثَل هَسد تشهین لاتلیت ٍ عَالًی تسیاس

 .تاضذ هی هَجَد سثض
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خشپاّای آتىاسی ضذُ هخضى پیص ساختِ آب اص جٌس فَالد گالَاًیضُ تا  سمف فلضی 

تَدُ ٍ عشاحی آى تِ گًَِ ای است وِ تحول فطاس ًاضی اص تشف، ٍصى اپشاتَس ٍ تاسّای ٍاسدُ 

سا داسد. تش سٍی ایي سمف یه دسیچِ دستشسی تقثیِ گشدیذُ تا اپشاتَس تتَاًذ تِ ساحتی تِ 

ش سٍی داخل هخضى سفت ٍ آهذ ًوایذ. ّوچٌیي َّاوص جْت تَْیِ َّای داخل هخضى ًیض ت

 ضىل صیش هشاحل آهادُ ساصی سمف سا ًطاى هی دّذ. .سمف ًصة هی گشدد
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هاتیي ٍسق گالَاًیضُ دیَاسُ ٍ الیٌش پلیوشی وِ ٍؽیفِ آى فایك سشها ٍ  الیِ هحافؾتی 

گشها تَدُ ٍ ًیض اص الیٌش هحافؾت هی ًوایذ. جٌس ایي الیِ هی تَاًذ اص الیاف یا فَم تاضذ. 

الیِ طئَتىستایل اص یخ صدى آب دس سشهای صهستاى ٍ گشم ضذى آى دس  اضافِ ًوَدى ایي

 .ًوایذگشهای تاتستاى جلَگیشی هی 

 
 

 

 

هخضى پیص ساختِ گالَاًیضُ وِ ضاهل یه ویسِ ته فیل تِ ّوشاُ  حفاؽت واتذی 

سین هسی هی تاضذ. ویسِ ته فیل وِ هحتَی آى هٌیضین تَدُ ٍ هٌیضین تِ جای ساصُ فلضی 

. آیذ هی تقول جلَگیشی فلضی ساصُ خَسًذگی اص ٍ ضذُ خَسدُ  ساختِ رخیشُ آبهخضى پیص 

 .گَیٌذ هی ًیض ضًَذُ فذا یا ضًَذُ هصشف فیل ته ویسِ ایي تِ
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رخیشُ آب تا فاصلِ  ّواًغَس وِ دس ضىل تاال پیذاست، ویسِ حفاؽت واتذی هخضى پیص ساختِ

تِ دیَاسُ هخضى پیص ساختِ فلضی ٍصل هی ، دفي هی گشدد ٍ سش سین هسی دس وٌاس هخضى

گشدد. پس اص هذتی وِ هٌیضین واهالً هصشف گشدیذ هی تَاى تِ جْت حفاؽت هجذد ساصُ فلضی، 

 .ویسِ جذیذی سا جایگضیي ًوَد

 

هخضى پیص ساختِ صیٌه پالس وِ دس هخاصى هشتفـ ّوشاُ تا حفاػ ٍ  ًشدتاى سفاسضی 

 .جْت افضایص ایوٌی اپشاتَس اًجام هی پزیشدتسىت اسائِ هی گشدد. ایي واس تِ 
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وِ تشای صیش هخاصى پیص  ٍ هًَتاط هخضى تسغیح هحل ًصة ٍ آهادُ ساصی فًَذاسیَى 

َى تِ صَست یه سیٌگ اجشا ساختِ تِ دلیل تاس ًاچیض ٍ صشفِ جَیی دس ّضیٌِ ّا فًَذاسی

 ضذُ ٍ سپس هخضى ًصة هی گشدد.
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 :ساختِ گالَاًیضُهضایای هخاصى پیص  

 ًصة سشیـ ٍ آساى ٍ اهىاى ًصة دس ّوِ فصَل 

 صیثا ٍ هٌاسة هحیظ ّای داخل ضْش ٍ پاسوْا 

 فوش عَالًی ٍ اهىاى تقویش ٍ تقَیض لغقات 

 لاتل ًصة دس هٌاعك صقة القثَس ٍ وَّستاًی 

 ضذ صلضلِ ٍ هماٍم دس تشاتش تادّای تٌذ 

 هحلی دیگشلاتلیت دهًَتاط ٍ جاتِ جایی تِ  

 ّضیٌِ توام ضذُ اسصاى تش اص تتي ٍ دیگش اًَاؿ هخاصى 

 هماٍم دس تشاتش ساًص ٍ ًطست ّای احتوالی صهیي 

 صیشساصی ٍ فًَذاسیَى ون ّضیٌِ 

 هماٍم دس تشاتش سشها ٍ گشها 

 داسای گاساًتی ٍ سشٍیس ّای دٍسُ ای 

 ّضیٌِ ًگْذاسی پاییي 
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تَاًیذ جْت تاصدیذ اص واسخاًِ ، پشٍطُ ّای اجشا ضذُ یا دس حال اجشا تا واسضٌاساى ضوا هی 

 ضشوت ّفت گشدٍى پاسس تواس حاصل فشهاییذ.


