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لوله اسپیرال
لوله هاي اسپیرال معموال در سایز هاي بزرگ تولید می شود که دیواره ها آن از پلی

اتلین با دانسـیته باال (HDPE) ساخته می شــود. البته روش تولید لوله اسپیـرال
ـاز آب با بهترین تکنـولوژي و آخرین دستگاه هاي حال حاضر ساخته شرکت سـ

ـان می باشد.  شده توسط کشور آلم
ـال سیاالت در شرایط ثقلی ـــه هاي اسپیـــرال تولید شده جهت انتقـــ لوـل
ـار پائیـــن میتواند مورد استفاده قرار گیرد. موارد لوله هاي و کاربرد هاي فش

ـلن نیز می باشد. ـه هاي پلی اتیـ  اسپیرال شامل مشخصات عمومی لوـل
وله هاي لوله هاي اسپیـرال همچنین از نظر مشخصات فنی سبــک تر از ـل
ـار پائین از آن تک جداره تولید می گردد، که در مواردي که سیاالت در فش
ـابه مورد ـاالت مش  منتقــل می شود میتواند براي انتقال فاضالب و یا سیـ

 استفاده قرار گیرد.
کننده لوله هاي اسپیرال خط تولید لوله اسپیرال شرکت ساز آب اولینت ولید
3200 میلیمتر با تحمل بار ترافیکی بسته به سفارش  1000م یلیمتر تااز قطر
ن بصورت شاخه هاي 6 و12  مشتري در سه حالت 16، 31،5  و64کیلو نیوـت

متري در کل خاورمیانه می گردد. 
لذا لوله اسپیـــرال می تواند در مواردي که وزن خاك از آستانه تحمل لوله هاي

تر است بجاي این نوع لوله موردا ستفاده قرارگ یرد.  باال کاروگیــت
لوله هاي اسپیرال همچنین می توانند در انتقال سیاالت و یا کانال هاي انتقال هوا 

درف شارهاي پائین مورد استفاده قرار گیرد.در زیر خاك و یا بروي سطح زمین 

لوله کاروگیت
لوله کاروگیت یا لوله دوجداره پلی اتیلن به لوله هایی گفته میشوند که شامل دوجداره
الیه داخلی صاف و صیقلی می باشند (لوله   بیرونی با ظاهر موجدار یا حلقه حلــقه و
    کاروگیت) که براي انتقال سیاالت اسیدي و بازي ، شبکه هاي جمع آوري فاضالب 
       شبـکه هاي آبرسـانی و پسابهـاي صنعتی بکار برده می شوند .الیه درون لــوله 
         کاروگیت اغلب به رنـگ آبی و یا زرددیده می شود . بهنگام دیدئومتري درون
           لوله کاروگیـت این رنگ ها به بازدید کننده کمک می کنند .HDPE  ( پلی
             اتیلن با دانسیته باال ) یک ماده چند منظوره است و بدلیل خواص فیزیکی
              منحصر بفرد قابل استفاده در تاسیـسات زیرزمــینی می باشد. لولـه هاي
              HDPE داراي وزن سبک بوده و حمل نقل و نصب آنها آسان و کم هزینه
              است. HDPE  شکننده نیست و بنابراین حساسیت خاصی در مقابل سوراخ
               شدن ناشی از حمل و نصب ندارد.بعد از تولید لوله کاروگیت ، بدلیل دارا

              بودن سطح صاف ، در مقابل خوردگی ، سایش و خوردگی شیمیایی 
              ازمقاومت بسیار باالیی برخوردارا ست . سطح صاف باعث ایجاد خواص جریان

             بی نظـیر می گردد .
             استفاده از لوله هاي پلی اتیلن (HDPE) دوجداره کاروگـیت براي انتقــال
چشمگیري  داشته. ظاهرا ین              فاضالب شهري به خارج از شهر و رشد بسیار
بیرون خرطومی یا فنري اسـت و از داخل صـاف و مسـطح است.             لوله ها از
         دلیل شکل خاص طراحی لوله کاروگیت این است که برخالف لوله پلی اتیلن

فشاري          تک الیه معمولی (که براي تحمل فشار سیال از داخل طراحی شده) بتواند 
فاضالب       که از بیرون بر لوله وارد میشود را تحمل کند. مثـال لـوله اصلی انتقال 

    شهر ممکن هست همیشه پر نباشد و اکثـر اوقات خالیست لذا فشاري از داخل بر 
 دیـواره لوله وجود ندارد بلکه فشــار را محیط اطـراف لولـــه به آن وارد میکندمـثل
کامیون هاي سنگینــی که روي جاده اي حرکت میکنند که زیر این جاده خـط لوله
 کاروگیت عبور کرده.  لوله کاروگیــت بسته به نوع سطــح خاك و فشار وارده به سه دسته
 16 و 31.5 و64 کیلو نیوتن تقسیم بندي میشود. لوله کاروگیت داراي تنوع اندازه از سایز 110 
تا 1000 میلیمتر بوده و بر اساس استاندارد هاي DIN16961 و ISR9116 بصورت شاخه هاي 6 و 12 

متري تولید میگردد.
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اتصاالت پلی اتیلن تکجداره و دوجداره( کاروگیت و تحت فشار)
خطوط لوله پلی اتلین در پروژه هاي مختلف نیاز به اتصاالت پلی اتیلن دارند که این اتصـاالت با توجه به نوع پروژه متـفاوت 

خواهند بود و انتخاب اتصاالت مناسب خود به تنهایی مستلزم داشتن تجربه به همراه دانش است.
روش هاي اتصال در ( لوله کاروگیت و لوله پلی اتلین تک جداره تحت فشار) با توجه به شرایط فشار هاي داخلی و خارجی ،
آب بندي، مقاومت در برابر حرکت هاي طولی، مقاومت در برابر بار ناشی از پیش راندن یا کشیدن، شرایط کارگذاري و نصب

و شرایط تولید ( لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن تک جداره تحت فشار) متفاوت خواهد بود.
از اتصاالت پلی اتیلن جهت انشعابگیري یا انحراف مسیر سیاالت استفاده می شود . اتصـاالت پلی اتیلن تکجداره تحت فشار
شامل : اتصال نر ، اتصال ماده ، رابط ، رابط تبدیل ، زانو ، زانو ماده ، سه راه ، سه راه ماده ، اتصال فلنجدار و درپوش انتهایی

لوله پلی اتیلن تکجداره تحت فشار می باشد.
نصب آسان ، مقاومت در برابر نیروهاي فشاري و خوردگی، وزن سبک و کاهش هزینه هاي خرید و نصب اتصاالت پلی اتیلن 
و دوام و زمان کارکرد طوالنی این نوع اتصاالت باعث تشریع در اجراي پروژه هاي فاضالب و افزایش کیفیـت اجراي آن شده 

است.
اتصاالت تولیدي پلی اتیلن دوجداره (کاروگیت) این شرکت بسته به سفارش مشتري و جایگاه استفاده از آن بسته به تحمل 

بار ترافیکی قادر به تولید اتصاالت از سایز 110 میلیمتر تا سایز 3000 میلیمتر اعم از :
زانو 45 و 90 درجه ـ سه راه 90 درجه سه طرف مسـاوي ـ سه راه تبــدیل ـ سه راه زانو دار ـ رابط (کوپلر) ـ انشعـاب گیر 

چهارراه ـ درپوش ـ تبدیل ـ سیفون دوبل ـ سیفون دوبل تبدیلی ـ سیفون دوبل متصل ـ سیفون دوبل یکپارچه و...

Single-shaft and double-sided polyethylene ttings
  (Hard and under pressure)
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لوله زهکشی کاروگیت و پی وي سی
زهکشی یعنی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاك. خارج کردن آب اضافی زیر زمینی، سطحی و رواناب

از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروي ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیري کردن از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیري

از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی می گویند. 

لوله هاي زهکشی جهت خارج کردن آب سفره هاي زیر زمینی کلا به دو نوع تولیــد میگردند. لوله زهـکشی پی وي سی 

(PVC) که به رنگ زرد و در چهار سایز 110، 125، 160 و 200 میلیمتر بصورت کــلاف هاي 40 متري تا 170 متري

تولید میگردد و بیشتر براي پروژه هاي که عمق دفن آن به 3 متر میرسد و تردد نداشته باشد میتوان استفاده کرد، از لوله

زهکشی پی وي سی بیشتر براي پی ساختمان و زیر چمن ها استفاده می شود.

ولی بر خلاف لوله زهکشی پی وي سی لوله زهکشی کاروگیت پلی اتیـلن بر اساس استاندارد DIN1187 و استــاندارد ملی

ایران این شــرکت توان تولید از سایز 110 میلیمـتر تا سایز 3000 میلیمتر با بار ترافیکی 16، 31.5و64 کیلو نیوتن در

شاخـه هاي 6 و 12 متري با یک سر کوپــلر به صورت نیم دور و تمام دور ســوراخ تولید دارد. از لوله هاي زهـکشی کاروگیت جهت 

پروژه هایی که عمق آب زیر زمینی تا 20 متر زیر زمین و بار زمین و بار تردد ترافیکی سنگین بروي لوله است میتوان از

 آن استفاده کرد، بدون حتی ضربه کوچک به لوله وارد شود.

6
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منهول پلی اتیلن
منهــول پلی اتیلن یا آدمـروگـودالی است که تأسیسـات زیر زمینی 

(مثل شبکه هاي فاضــالب، کابلهاي مخابراتی وسیستمهاي فاضالب

زمیـن متصل می کند   صنعتی و فاضالب خانگی و…) را به سـطح 

  و توســط آن امـکان دستـرسی به این تأسیسات جهــت هرگـونـه

کافی بـزرگ باشد  عملیات میسر می شود. این گودال باید به انـدازه 

 تا امکان حرکت یک انسان درون آن فراهم شود.

                             مهـمترین کاربـرد منهـولها را میتوان ایجـاد

                                ایستگاهــهاي دسترسی به نقاط مخــتلف 

                                   شبکه هاي جمع آوري و انتقـال فاضالب

                                    دانست که امکان بازرسی خطوط، تهویه

                                    طبیعــی و نیـز تعمـیــر و نگهــداري

                                     خطوط فاضــالب رو را فراهم میآورد. 

                                    شرکــت ســاز آب تولیـد کننده انواع

                                    منهــول پلی اتیــلن دوجـداره بسته به

                                  سفـارش مشــتري و هر نــوع نقـشه در

                                 خواستـی از طـرف کارفـرما در انواع سایز 

                               و بار ترافیــکی مختــلف در انواع مخـتلف

                             لوله هاي وروردي و خروجی با انـواع زاویــه

                         تولــید کند.

                      کاربرد منهـول هاي پلی اتیلن جمع آوري و انتقال

                  آبهـاي سطــحی از مناطق آلوده اسـتفاده در واحــدهاي

 شیمیایی تعمیر و بازسازي منهولهاي فرسوده محافظت کننده شیـرآالت

 دسترسی آسان به مسیر کابلهاي زیر زمین در سیستمهاي مخابراتی

سپتیک تانک پلی اتیلن
از نظر ساختمان می توان گفت سپتیک تانک پــلی اتیلـن مخزنی

است که توسـط حداقل یک دیــواره به دو بخش نامســاوي تقسیـم    

 شده است. در بخش اول سپتــیک تانـــک پلی اتیــلن مــواد و ذرات

درشت ته نشین شده و در کــف مخــزن پلی اتیــلن انباشته می شوند

چربی ها و روغن هاي شناور نیز بر روي سطح مــــایع درون سپتیــک

تانک پلی اتیلن تجمع می نمایند

در حقیقت سپتیک تانـک دستگاهی است که سر راه چــــاه جذبی قرار

گرفتـه و اجازه پخـش شدن فاضـالب جامـد تولیـد شده توســط منبع

 تامین فاضالب درون خاك و کورشدن سوراخهاي چاه را نمی دهد.

درحقیقت بواسطه تشکیل کلونی باکتري هاي بیهوازي درون سپتیـــک   

تانک فاضالب و قدرت تخریب باالي باکتري بی هوازي ، تمامی جامداتی 

 که از منبع تامین فاضالب خارج می شوند بعد از ورود به درون سپتیـک

تانک کامال تجزیه شــده و به آب روان تبـدیل می گردد و نهایتــا ایـن 

پساب بد بو وکدر یا باید به چاه جذبی هــدایت گردد و یا در منــاطقی

 که قدرت جذب چاه صفر است یا سـطح آب زیرزمینی باالســت به دو

روش استفاده از پکیج تصفـیه فاضالب وتخلیه توسـط ماشین فاضــالب

از سیستم دفع گردد . نتیجه اینکه از پساب خروجی از سپتیـــک تانک

فاضالب حتی سپتیک تانک پلی اتیلن نمیتوان براي مصارف کشــاورزي

 استفاده نمود گروه صنعتی ساز آب بروزترین تولید کننده سپتیک تانک

 اعم از سپتیــک تانک پلی اتیــــلن، سپتیــک تانک بــی هـــــوازي 

   (Polyethylene septic tank)پــلی اتلیـن و... در کشـور و داراي  

بزرگترین خط تولید مخزن عمودي و افقی پلی اتیلن دوجداره به روش 

اسپیرال، کاروگیت و کورتیوب از حجم 3 متر مکعب تا 126 متر مکعب

و تا 3000 متر مکعب بصورت مونتاژ در محل آماده ارائه خدمات به تمامی

 شرکتهاي پیمانکاري رتبه دار در سطح کشور می باشد  

  

 .

Septic tanks of polyethylene Polyethylene manhole



مخزن پلی اتیلن دوجداره
مخزن پلی اتیلن دوجداره با توجـه به خاصیــت انعــطاف پــذیري

آن و انطـباق با موارد مختـلف کاربردي قابلیت اسـتفاده به صــورت 

مخزن ها روزمینی (سطحی) و زیرزمینی را دارا می باشند. این مخزن ها

 پلی اتیلن دوجداره را می توان به عنوان مخزن ها نگهــداري آب،

 مواد غـذایی و انواع مواد شیمــیایی مورد استفاده قرار داد.  مخـزن 

 پلی اتیلن  دوجداره از سایز مکعب تا 130 مکعب با تحمل بار ترافیکی

 16، 31.5 و64 کیلو نیـوتـن از قـطر 1200 میلیمتر تا قطر 3000 

و میلیمتر بصورت یکپارچه در دو حـالت افقی و عمـودي جهت دف نی

 غیر دفنی تولید کرد. مخزن پلی اتیلن دوجداره  ک ا ر ب ردهاي وسیعی دارد. 

طیف وسیع سفارشات درخصوص انواع مخزن پلی اتیلن دوجداره  ا ز    ج مله

مخزن پلی اتیلن دوجداره         نگهـداري اسیــدکلریدریک، مخـزن پلی اتیـلن 

اسیـد اسیتیـک و باعـث رشـد روزافـزون استفـاده از مخـزن دو جـداره ذخیره  

                       پلی اتیلن دوجـداره گردیده است از جملـه مزایاي مخــزن پلی اتیلن دوجداره                                                                                                 

                    میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 

                  سیستم هاي پایپینگ ایمن و کارا مخزن پلی اتیلن دوجداره

            خواص فیزیکی مکانیکی بسیار عالی مقاومت بسیار کم در برابر جریان مایعات ـ وزن کم 

        این نوع مخـازن ـ مقاومـت بسیار خوب در برابر اشعه فرابنفش ـ هزینه هاي پائین نگهداري

 طول عمر باال (بیش از 50 سال) منبع از جنس پلی اتیلن دوجداره 

مخازن پلی اتیلن
مخازن پلی اتیلن براي نگهداري موادي نظیر آب آشامیدنی که مسائل بهداشتی و زیست محیطی

نظیر عدم تغییر بو، مزه و خصوصـیات (با گذشت زمان) براي آنها بسیار مهم است و چون پلی

اتیلن ماده اي است که از لحاظ شیمیاي غیر فعال بوده و با مواد دیگر واکنش نمی دهد.

این خصوصیات باعث شده پلی اتیلن بهترین گزینه براي تولید مخازن باشد. مخزن پلی اتیلن

به علت مقـاومت مناسب در برابرشــرایط جـوي مختلف و انعـطالف پـذیري از دوام باالیی 

برخوردار بوده و زمان کاربري نسبتاً طوالنی دارند. ضمناً در مواردي که نیازبه مدفون نمودن

تانک وجود دارد(نظیر تانکهاي سپتیک) انعطالف پذیري پلی اتیلن مقاومت آن را درمقابل

فشار ها و نیروهاي اعمالی باالمی برد. به عالوه، به علت خاصیت ضد خوردگی پلی اتیلن،

تانک هاي پلی اتیلنـی( مخزن) در زمیــن هاي مرطـوب از دوام بسیار باالیی برخوردار 

هستند. مخازن پلی اتیلن شرکت ساز آب زیست درانواع تک الیه، دو الیه و سه الیه جهت

نگهــداري انواع مایعــات سبــک، سنگــین و انواع مایعات شیمیــایی تولیــد می شود.

   مخــازن تـک الیـه جهـت نگـهداري مایعـات در فضـاي ســـر پوشیــده

   مخــازن تـک الیه رنـگی جهت نگـهداري مایـعات در فضـاي سر پوشیده 

   مخــازن دوالیه جهـت نگهـداري مایعـات در فضـاي باز در مناطق معتدل
گرمسیر سردسیر و  در فضـاي باز   مخــازن سـه الیه جهـت نگهـداري مایعـات

تولید مخازن پلی اتیلن 

تولیــد مخــازن پلی اتیلن به چند دلیل بسیار مقرون به صرفه تر ومفید تر از سایر می باشد.

از جمله : قیمت مناسب تولیــد مخـازن پلی اتیلــن ، نسبت به سایرمخازن فلـزي و بتنی و یا حتی
و زن قابلیت محـل سـریع چه بصـورت پر و یا خالی عم ر طوالنی مخازن پلی اتیلن و سبکی      کامپوزیت

       از دیگر مــزایاي تولیـد پلی اتیلن می باشد .

این سبک تولید مخزن پلی اتیلن منجر  ا نجام می شود، تولید مخازن پلیا تیـن با روش (روتیشنال مدلینگ)
کامال یکپارچه می گردد. ضمنا از مزایاي این روش می توان به آسان   به ساخت مخازن بصورت  بودن عملیات

و یا کاهش  مواد اولیه پلی اتیلن اشاره نمود.         وتنظیم مخازن در حین تولیـد مخزن پل یاتیلن  بوسیله افزایش
      

Polyethylene tanks Duplex polyethylene tank



           این آبگرمــکن ها نوعی از مبــدلهاي حرارتی پوسـته و لوله می باشدکه                     

      براي تامیــن آبـگرم بهداشــتی مورد استـفاده  قرار می گیرند بدین صورت              

      که آب خروجـی از دیگ یا بویلر در داخل کـویل ها جریـان می یابد و باعث 

     گرم شـدن آب ســرد ورودي شـهر که دراطـرف کویلها قرار دارند می شـود.    

    جنس منبــع کویــل دار از ورق هاي فــوالدي با روکـش گالوانیزه می باشـد

 ولی در فشارهاي باال از ورق هاي سیـاه استفاده می شود . جنس کویل هاي این

 منبـع اصوال از مـس، استیــل یا آهـن گالوانیــزه می باشد که انتخـاب مناسب

 و مهندسی تر استفاده از کویل هاي مسی به دلیل داشتـن ضریب انتقال حرارت

   باالست

 .

فیلتر شنی و فیلتر کربنی
 ،(Foaming) کنتـرل بارآلودگی میـکـروبی،کنترل کف ،pH در صنعت به منظــور کنترل

ممانعت از رسوب گرفتگی و کنترل سایر پارامترهاي فرآیندي نیاز به دستگاههاي افزایش مواد و 

کنترل کننده پارامتــرهاي مورد اشاره می باشد. در صنــعت آب و فاضالب کلـرزنی، ازن زنی،

افزایش شیـــرآهک، سولفــات آهن، کلرید آهــن و . . . نیاز به کنترل اتومات یا نیمـه اتومات

دارد. درصنایع غذایی افزایش ضد کف ها، افزایش ضد رسوب ها، افزایش اسیــد و بازها جهــت

کنترل pH، افزایش سایر افزودنیهاي مجاز و . . . احتیاج به سیستم هاي کنــترل کنـنده دارد.

در صنایع شیمیایی بسیاري از پارامتـرهاي فرآینـدي باید بصورت اتومات مورد کنترل قرار گیرد.

پکیــج هاي تزریـق مواد شیمــیایی داراي تجهــیزات الزم جــهت تهیه، نگهــداري و افزایـش

خودکار مواد کنـترل کننده پارامترهاي فرآیندي می باشد. نحوه کار این سیستم به این صـورت

است که مواد شیــمیایی به صورت محلول با نسبت تعریف شده از مخـزن نگهدارنده توسط یک

دستگاه پمپ تزریق از نوع دیافراگمی و نازل مربوطه به نقاط مورد نظر تزریق می شود.

پکیج تزریق مواد شیمیایی
Chemical injection package Sand filter and carbon filter



سختی گیر آب
                  واژه  آب سخت و سختی آب زمانی به کار برده می شود که در آب یــون هاي کلـسیم و 

                    منیزیم وجود داشته باشد. البته عوامل دیگري نیز به همراه کلسیم و منـزیـم درآب وجود

                   دارند اما به علت غلظـت پایین آنها می توان از آنهـا صرف نظـر کرد. با این حال در منـابع

              مخـتلف علمـی سخـتی آب را مستقیمـا، با وجود . یون هاي کلسیم منیزیم مرتبط می دانند.

         سخــتی گیر منبـعی است که درون آن سیلیـس و رزین هاي تبادل یونی قرار دارد.

       زیر لوله کشی سختی گیر شامل مسیر ورودي، مسیر خروجی، مسیر آب نمک مسیر تخلیه شستشو

 و مسیر احیا و بک واش می باشد. دسترسی به درون سختی گیر رزینی توسـط دو دریچه، یکی در باالي

 سختی گیر و دیگري در پایین سختی گیر امکان پذیر می باشد.

در کنار سختی گیر یک منبع نمـک براي احیاي سختی گیر قرار دارد که این منبع توسـط لوله مسیر آب

 نمـک به منبـع اصلی سختـی گیر متصـل می باشد. یک گیج در قسمت فوقانی منبع اصلی سختـی گیر

 قرار دارد که وظیفه آن نمایش فشار آب درون سختی گیر و به تبـع آن محاسبه افت فشار در سختی گیر

 می باشد. شیر اصلی سختی گیر ، شیر سلویید ولو نام دارد  که بزرگ ترین شیر سختی گیر بوده و وظیفه

 آن تغییر مسیر آب در لوله هاي سختی گیر به منظورهاي مختلف است.

عالوه بر شـیر سلویــید ولو، چندین شیــر کوچـــک در جاي جاي سخـتی گیر وجود دارد. این شیــرها

 عبارت اند از: شیر هواگیري که در قـسمت فوقـانی سـختی گیر قرار دارد. شـیر که بر لولـه مسیر  ورودي

ورودي سختی گیر سوار شده است. شیر خروجی که روي لوله مسیر خروجی سختــی گیر قرار دارد. شیر

 نمـونه برداري که قبل از شیر خروجـی روي لوله مسیر خروجی سختی گیر قرار دارد.

Water softenerFiberglass water tank

مخزن آب فایبر گالس
مشکالت متعددي که در صنایع مختلف در هنگام استفاده از مخزن آب فایبرگالس

نگهداري سیاالت مختلف وجود دارد ، متخصصین را بر آن داشته تا نسل جدیدي از 

مخزن آب فایبرگالس پلیمـري را با کیفیـت باال و عمر و دوامـی بیـشتر و همچنین

 قیمتی اقتصادي تر به جامعه صنعتی معرفی نمایند. 

 GRP  (Glass Reinforced Plastic)مخــزن آب فایبرگالس از پانلهاي کامپوزیت

با بیش از 40 درصد الیـاف شـیشه و استفاده از اتصاالت پیچ و مهـره اي، به صورت

مدوالر ساخته می شود. براي ایجاد یک مخزن، ابتدا قطعات بدـنه مخزن(پانل ها)به 

 GRP صورت اجزا مدوالر استـاندارد و با روش قالب گیري پرسی از مواد کامپوزیتی

تولید می شود. سپس زیرسـازي هاي منــاسب انجام شده و فونداسیون بتونی براي

نصب پنل ها ایجاد میشود. در مرحله بعد یک سازه ســاپورت فلزي یکپـارچه ایجاد 

شده و پانلها با استفاده از پیچ و مهـره هاي فوالد زنگ نزن یا گالوانیزه و ساپورت هاي

فلزي به یکدیگر متصل می شوند و شکل یک مخزن را به خود می گیرد. این مخزن

آب فایبرگالس در دو نوع تقویت شده از داخل و تقویت شده از خارج ایجاد میشوند. 

این مخـزن آب فایبرگالس براي ذخیره سازي آب (شیـرین،شــور، دریا) ، فاضـالب

و ده ها نوع ماده شیمیایی در داخل یک مخزن یکـپارچه و با ظرفیت 30 مترمکعب

 تا 10.000 مترمکعب قابل استفاده است.



اسمز (Osmosis) پدیـده اي طبیـعی و بسـیار مهـم در طبیعـت است.این فرآینـد زمانی

رخ می دهـد که یک محلـول رقیـق در مجــاورت یک محلول غلیـظ قرار می گیرد. مــثال

طبیعـی آن جــذب آب توسـط ریشـه گیاه و جـذب آب از خـون در بدن انسـان می باشد. 

بعنوان مثال اگر دو محلول آب نمک که یکی غلیظ تر و دیگري رقیق تر را توسط یک غشاء

نیمه تراوا از یکـدیگر جدا کنید، نمک تمایل دارد که از غشـاء عبور کرده و به سمت محلول

رقیــق حرکـت کنـد و آب نیز تمایـل دارد از قسـمت رقیـق به قسمـت غلـیظ نفــوذ کند. 

غشاء نیمــه تراوا یک صـافی اسـت که اجـازه عبور آب از داخل منافـذ خود را می دهد ولی

مانـع عبـور امـالح، مواد محلول، باکتري ها و مواد بیماري زا می گردد. غشاء نیمه تراوا مانند

پنجره اي می ماند که اجازه عبور هوا را می دهد ولی اجازه عبور سایر مواد را ب هداخل نمی دهد .

دستگاه آب شیرین کن

Water Desalination



دیگ یا بویلر، یکی از عناصر اصلی در موتورخـانه ها می باشد که وظیــفه گرم کردن یک سیال عامل (معموال آب) براي

تولید بخار آب و یا آبگرم را دارد. 

بویلرها بر اساس مسیر گذر آتش به دودسته  مهم بویلر واترتیوب ( دیگ لوله آبی) و بویلرفایر تیوب ( دیگل وله آتشی )

 تقسیم می شود. 

انواع بویلر هاي تولیدي ساز آب :

  بویلر آبگرم سه پاس

  بویلر آبگرم کوره برگشتی

  بویلر آبگرم فایرباکس

  بویلر آبگرم واترتیوب

  بویلر آبگرم چگالشی

  بویلر فوالدي بخار سه پاس (افقی)

  بویلر بخار واترتیوب

  بویلر بخار ایستاده

  بویلر روغن داغ

دیگ یا بویلر
Boiler or boiler



منبع آب کویل دار
          این آبگرم کن ها نوع ساده مبدل حرارتی پوسـته و لوله می باشد که براي تأمین

            آبگرم بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

            جنـس بدنه منبع کویــل دار از ورق فـوالدي با روکش گالوانیزه گرم بوده و در 

           ضخامت هاي 3 الی 16 میلیمتر قابل تولید است . داخل منابع کویل دار یک رشته

              کویل وجود دارد که عموماً از جنس مس می باشد و سـطح حرارتی آن بسـته به

          مشخصات سیستم تغییر می باشد.

     منابع کـویل دار ســاز آب، در ظرفیـت هاي 300 الی 6000 لیتر در دوحـالت ایستـاده

    و افقی تولید و عرضه می گردد.

 

دریچه منهول
دریـچه منهـول یک صفحه قابل جابجـایی تشـکیل یافتـه از در بـی بر روي دهـانه باز

منهول به جهت جلوگیري از سقوط افراد و یا حیوانات به داخل آن میباشد. دریچه منهول

از  این دو ساخته میشود ویا ممکن استا زپالستیک   غالبا از جنس چدن، بتن و یا ترکیبی

 تقویت شده با الیاف شیشه یا دیگر مواد کامپوزیتی تولید گردد.

شرکت تولید کننده دریچه منهول می بایست توانمندي باالیی را در راستاي تولید

دریــچه در اشـکال، کالســهاي کاري متفاوت و رنگ هاي مختلف داشته باشد.

شرکت تولید کننده دریچـه منهــول کاربردي گستــرده در حوزه صنعت آب و

فاضــالب، صنعــت برق، صنعــت مخابرات و صنـایع مشابه را دارا می باشند.

دریچه منهول در ابعاد و اشکال گوناگون بهمراه طوقه دور آن تولـیدي شــرکت

ســـازآب میباشد که از ابعـاد قطر 20 تا قطر 120 با توجه به انـواع بار ترافیکی

و از سایز 20*20 تا سایز 120*120 تولید و عرضه میگردد.

دریچـــه منهـول داراي حفره هــایی میباشد که معموال از وارد کردن قالب هاي

دسته دار به درون آنها براي بلند کردن دریچه منهول قفل دار میباشد که قفل تهیه

شده جهت باز نشدن دریچه منهول بکار گرفته شده است.

Coiled water source

Manhole valve
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