
1- سایز دریچه هاي آدم رو: 
طراحی دهانه کلیه دریچه هاي آدم رو اعم از کامپوزیت ، چدنی و ... به منظور ورود انسان (co: دهانه آدم رو یا توخالی) 
مطابق با الزمات ایمنی ارائه شده در استانداردهاي آیین نامه هاى ملی و بین المللی باید حداقل 600 میلیمتر باشد (صفحه 
18 استاندارد - بند 7-2) که با احتساب 50 میلیمتر نشیمنگاه (هر طرف 25 میلیمتر) قطر درب می بایستی 650 میلیمتر 

باشد. استفاده از دربهاي سایز استاندارد در یکسان سازي سایز دریچه هاي کشور حائز اهمیت می باشد.

2- مواد اولیه کامپوزیت :
ماده اي حاوي الیاف تقویت کننده (سیلیس) قرار گرفته درون ماتریسى از جنس رزین ترموست می باشد. این مواد به 

صورت ساختاري یکپارچه و منفرد (قالب گیري) می شود (صفحه 52 استاندارد - بند ث 1-1-2).

راهنماي انتخاب دریچه هاي منهول کامپوزیت
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d : قطر درب 650 میلیمتر
co : دهانه آدم رو یا توخالى 600 میلیمتر
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4- کالس بندي محل نصب دریچه هاي کامپوزیت:
دریچه ها در 6  کالس مختلف تولید شده که بر اساس محل نصب دریچه در سطح شهر انتخاب و مورد استفاده قرار

می گیرند (صفحه 14 و 15 استاندارد – بند 4 و 5).
راهنمایی گروه بندي بر اساس محل استفاده دریچه به شرح ذیل می باشد:

گروه A15       1                 با تحمل 1/5 تن            فقط براى معابرپیاده ها و د وچرخه سوارها
گروه B125     2                 با تحمل 12/5 تن          پیاده راه ها ، نواحی پیاده رو نظیر آن ، نواحی پارك خودرو

گروه C250     3                 با تحمل 25 تن             حاشیه جداول خیابان ها حداکثر 0/5 متر تا ماشین رو  0/2 متر تا پیاده راه
گروه D400     4                با تحمل 40 تن              قسمت ماشین رو خیابان هاى اصلی

گروه E600     5                 با تحمل 60 تن              نواحی تردد و وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاه ها و فرودگاه ها
گروه F900     6                 با تحمل 90 تن               نواحی ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین همانند فرودگاه ها 

جهت اطمینان از تحمل بار مورد نظر ، دریچه ها می بایستی در مراکز معتبر آزمایشگاهی تحت آزمون فشار( مطابق جدول ج-1 صفحه 
67 و 68 استاندارد) قرارگیرند.

 راهنماي استفاده از گروه هاي 1 الی 4 در مقطع عرضی خیابان به شکل ذیل می باشد.
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6- الزامات تکمیلی براي دریچه هاي کامپوزیتی 
دریچه هاي کامپوزیت می بایستی تحت آزمونهاي مختلفی مطابق (صفحه 52 الی 56 استاندارد) قرار گیرند. 

آزمونها به شرح ذیل می باشند:

مدول و تنش کششى                                          -1
جذب آب                                                        -2

مقاومت در برابر سوخت خودرو                        -3
تغییر شکل تحت نیرو                                        -4

مقاومت خزشى                                                 -5
مقاومت خستگی                                              -6

مقاومت ضربه  -7
پایداریی گرمائی  -8

مقاومت ویژه سطح  -9
مقاومت سایشى  -10

مانائی دائمی  -11
آزمون نیرو  -12

مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش  -13

7- کلیه آزمونهاي ذکر شده در مراکز معتبر دانشگاهی و آزمایشگاهی ذیل قابل کنترل                              
می باشد:

دانشگاه صنعتی شریف  -1
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف               -2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -3
مؤسسه متالوژي رازي  -4

پژوهشکده پلیمر  -5
پژوهشکده صنعت نفت  -6

5- نمونه بردارى :
سه نمونه از هرمحصول که نشانگر تولید متعارف است باید به صورت اتفاقی انتخاب و آزمون شوند تا انطباق

آنها با الزمات استاندارد قبل از آغاز تولید اثبات شود .
( صفحه 31 ، بند 11-2-2 استاندارد )

نتایج آزمون ها می بایستی ثبت شده وتوسط تولیدکننده به مدت 5 سال نگهداري شود.
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8- مقاومت درپوش در مقابل لغزیدن یا سرخوردن :
 ,  D400 براي رده هاي و  میلیمتر  تا 6  باید 2   C250 ,  B125, A15براي درپوش رده هاي برجسته  الگوي  ارتفاع  

F900,E600 باید 3 تا 8 میلیمتر باشد.
الگوي برجسته باید بطور محسوس بر روي سطح باالیی درپوش توزیع شود و حداقل 10 و حداکثر 70 درصد مساحت سطح 

باالیی باشد. ( صفحه 23 – بند 7-13-2 استاندارد )            

9- نصب قفل و یا پیچ نگهدارنده درب (طراحى ویژه)
درصورتی که در محل استفاده از درپوش مقررات خاصی الزم باشد روشهاي محکم کردن درب و کالف مطابق باشرایط 

خاصی امکان پذیر می باشد.
لذا براي مقاصدي از قبیل جلوگیري از برداشتن یا جداسازي غیرمجاز درپوش یا قسمت مشبک ممکن است اجزا قفل کننده 

نیاز باشد. مسئولیت انتخاب قفل مناسب بعهده کارفرما می باشد. ( صفحه 21 – بند 7-6  پ استاندارد )

قفل زبانه اى با آچار مخصوص غیر قابل تکثیرپیچ استیل با آچار مخصوص غیر قابل تکثیر
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10- جاسازى رینگ : (عمق جاسازى)
عمق جاگذاري دریچه هاي آدم رو مربوط به رده هاي D400,E600 , F900  باید حداقل 100 میلیمتر باشد ، 
براي رده هاي D400  می توان عمق را به 75 میلیمتر رسانده مشروط براین که میزان چسبندگی قاب توسط 

وسایل مهارکننده هنگام وصل و یا هنگام قالب گیري در قاب بتنی افزایش یابد.
( صفحه 25 – بند 7 – 16 استاندارد ) 

11-نشانه گذاري:
در پوش و قاب مى بایستى به صورت ذیل نشانه گذاري شوند:

الف)  ارجاع به استاندارد ملی ایران
(D400 براي مثال ) ب)   رده مناسب
پ)   نام یا عالمت تجاري تولید کننده

ت)   درصورت تولید در مکانهاي مختلف ، نام محل تولید
ث)   تاریخ تولید به صورت روز / ماه / سال

ج)    نشانه گذاري هاي تکمیلی مربوط به کاربرد مورد نظر کارفرما
چ)    کدشناسایی محصول
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13- طرح جایگزینی درب بدون جابجائی کالف :
درجهت کاهش هزینه هاي بهره برداري دریچه ها در صورت مفقود یا شکسته شدن دربهاي فلزي, دیگر نیازي به جابجائی 
کالف هاي کار شده در سطح معابر نمی باشد، لذا فقط با اندازه گیري قطر و ضخامت کالف بهره بردار می تواند درب مورد 

نیاز خود را تهیه نموده و در کالف موجود نصب نماید.اجراي این طرح باعث کاهش هزینه هاي سازمان ها خواهد گردید.

روش اندازه گیرى کالفها در تصاویر ذیل مشخص گردیده است

12-مکان یابى دریچه هاى مدفون:

درصورت انجام عملیات بهسازي و یا روکش آسفالت معابر ، محل نصب دریچه هاي آدم رو با استفاده از دستگاه فلزیاب 
مشخص می گردد. لذا دریچه هاي کامپوزیت نیز به همین روش امکان ردیابی توسط دستگاههاي فلزیاب را دارا می باشند.
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14- نحوه بازکردن درپوش:
جهت جداسازي و یا باز کردن درپوش ها از داخل کالف دریچه هاي کامپوزیت از 3 نوع آچار دستی ، اهرمی و هیدرولیک 

استفاده می گردد که شکل و کاربرد آنها در تصاویر ذیل مشخص گردیده است.
 

1-آچار دستی 

2- آچار اهرمى

3- آچارهیدرولیک
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از 10  با بیش  شرکت آب صنعت تهران 
هاي  دریچه  انواع  تولید  سابقه  سال 
کامپوزیت محصوالت خود را در دو گروه 
بندي دریچه هاي گرد و مربع و همچنین 
80 سایز و مدل متنوع در کالس بندي هاي 
فاضالب،  و  آب  سازمانهاي  به  مختلف 
شهرداریها،  گاز،  هاي  شرکت  مخابرات، 

شهرك صنعتی و غیره ارائه می نماید.
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