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 هاي آبياري و فاضالبمنهولها و اهميت كاربرد آنها در شبكهــ 

شناساان گردد. مطالعات باستانسال قبل از ميالد مسيح به شهر بابل بر مي 2022استفاده از منهولها به 
هاي بجا مانده حاكي از آن است كه شهر بابل از سيستم فاضالب جامع شهري ها و نقشهاز روي نوشته

داد كاه وشش قرار مياي با طراحي ماهرانه كه تمامي منطقه شهر را تحت پبرخوردار بوده است: شبكه
شامل كانالهاي آجري فاضالب بهمراه محلهائي براي دسترسي به اين كانالها جهت بازرسي آنها )مشابه 
منهولهاي امروزي( بوده است. استفاده از منهولها از ديربااز جهات ايجااد ايساتااههاي دسترساي باه 

ت بازرساي  تهوياط طبيعاي و آوري و انتقال فاضالب جهاهاي آبرساني و جمعبخشهاي مختلف شبكه
تعمير و ناهداري همواره مورد نظر بوده است. امروزه نيز نه تنها از اهميت آنها كاسته نشده بلكاه روز 

 به روز بر اهميت و نيز موارد كاربرد آنها افزورده شده است. 
 توان بصورت زير دسته بندي نمود:بطور كلي انواع منهولها را مي

 منهولهاي آجري -1

(. 1-نوع منهولها از انواع سنتي بوده كه در گذشته مورد اساتفد  فاراوان باوده اسات )شاكلاين 
اكنون از در برخي از موارد به دليل هزينط پائين اين منهولها تمايل باه اساتفاده از آنهاا وجاود هم

 دارد.
 

 
 
 
 
 

 : منهول آجري1-شكل

 توان به موارد زير اشاره نمود:از معايب اين منهولها مي
  هااحتمال نشت از ديواره 

 رواحتمال نشت از محل اتصال لوله به آدم 

 زبري نسبتاً زياد در محل مجراي كف 
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 پذير در برابر مواد خورندهآسيب 

 شكننده بودن در برابر عواملي مانند زلزله 

  متر 3امكان حداكثر  استفاده تا ارتفاع 

 منهولهاي بتني -2

اين نوع منهولها در سالهاي گذشته به عنوان جايازين منهولهاي آجري معرفي شد و توانست كاه 
منهولهاي سااخته شاده در كشاور از  %02جاي خود را بسرعت تثبيت نمايد بطوريكه در حدود 

 (. 2-باشد )شكلاين نوع مي
 
 
 
 
 
 
 

 
 : منهول بتني2-شكل

 
 

 ارد زير اشاره نمود:توان به مواز معايب اين نوع منهولها مي
 بندي نامناسب در اتصاالتآب 
 زبري نسبتاً زياد در محل مجراي كف 
 پذير در برابر مواد خورندهآسيب 
 )شكننده بودن در برابر عواملي مانند زلزله )در صورت عدم طراحي صحيح 
 پيش ساخته( وزن باالي اجزاء( 

 )زمان اجراي طوالني )اجرا در محل 
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 اتيلنيمنهولهاي پلي -3

ترين ماده براي اتيلن  با توجه به خواص مطلوبي كه دارد  به عنوان مناسبدر چند دهط اخير پلي
اتيلني كه در ادامه به آنها پرداخته ساخت منهولها بخدمت گرفته شده است. خواص منهولهاي پلي

ن در اكناوشده است باعث گشته كه روند استفاده از آنها سير صعودي داشته باشاد  بطوريكاه هم
هاي اخير از اين نوع بوده است. متأسفانه در منهولهاي مورد استفاده در پروژه %02اروپا بيش از 

داخل كشور سهم استفاده از اين نوع منهولها بسيار پائين بوده اما در حال حاضر اساتفاده از آنهاا 
 (.3-روند رو به رشدي بخود گرفته است )شكل

 
 
 
 
 

 
 اتيلني: منهول پلي3-شكل

اتيلن باا دانسايتط بااال شاامل اساتحكام مناساب  وزن پاائين و با توجه باه خاواص مناساب پلاي
 توان در موارد زير دانست:اتيلني را ميپذيري باالي آن مزاياي استفاده از منهولهاي پليانعطاف

 وزن پائين منهولهاي ساخته شده (1

اتيلن در مقايسه باا باتن )چااالي بعلت كمتر بودن چاالي پلي
اتيلنااي در (  وزن منهولهاااي پلي49/2تااا  40/2اتيلن پلااي

تر مقايسه با منهولهاي بتني با كاربري يكسان  بسيار پائين
و كمتر است. به عنوان مثال منهول نشاان داده شاده در 

تان داشاته در صاورتيكه  9/2وزني در حدود  1-شكل
 باشد.تن مي 12وزن نمونط بتني با كاربري مشابه در حدود 

اتيلني در اين نكته نهفته است كه در زمينهاي باتالقي و شني يت ديار وزن پائين منهولهاي پليمز
كه امكان زيرسازي مناسب براي منهولهاي سناين وجود نادارد و بعلات سساتي زماين امكاان 
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ن پائين و نيز به علت چاالي پاائين زنشست منهول وجود دارد  اين نوع منهولها به هم به علت و
 باشند.ر نشست و فرو رفتن در زمين كامالً مصون مياز خط

 

 استحكام باال در برابر ضربه (2

اتيلن و خاصاايت پااذيري تاتااي پلاايبااا توجااه بااه انعطاف
اتيلن مقاومت پذيري آن  منهولهاي ساخته شده از پليضربه

باالي در برابر ضربات وارده در حين حمال و نقال ياا پروساط 
 نصب برخوردارند.

 

 شيميائي باال در برابر محيطهاي خورنده و مهاجممقاومت  (3

اتيلن بعلت طبيعت خنثي خود از مقاومت بسيار خوبي در پلي
برابر مواد شيميائي مختلف داراست. بهمين دليل خطر خورگي 
و يا پوسيدگي آنها در مجاورت مواد خوردناده و محيطهااي 

 باشد. مهاجم بسيار پائين مي
 

 زبري پائين (0

اتيلن احتمال چسبيدن مواد معلق و گل و الي باه آن هاي پليضريب زبري پائين لولهبا توجه به 
جريان شديد  بسيار پائين است و در صورت ته نشايني گال و الي بار روي آن باا اولاين 

  گردد. آب كامالً شسته شده و تميز مي

اتيلن و صاف بودن ساطح همچنين به علت ضريب زبري پائين پلي
ساخته شاده از آن و نياز مقاومات در برابار  داخلي منهولهاي

اتيلن  ميزان سايش آن در اثر جرياان سايش باالي پلي
آب در مقايسه با منهولهاي بتني بسيار ناچيز باوده 
و همين امر سبب ساز طول عمر زياد اين منهولهاا 

 باشد.بخصوص در خطوطي كه زاويه شيب باال در نتيجه داراي جريان شديد سيال است  مي
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 سرعت نصب باال (9

باشد. با توجاه اتيلني سرعت نصب باالي آنها ميتوان گفت كه بزرگترين مزيت منهولهاي پليمي
گردد  بنابراين بالفاصله پس از حمال ساخته توليد مياتيلني بصورت پيشبه اينكه منهولهاي پلي

همچنين بادليل وزن پاائين  باشاد. به محل آماده نصب مي
كارگااذاري آنهااا حتااي بااا  نصاب حمال و آنها  در محال 
در محل نصاب مانناد بيال  آالت حاضار استفاده از ماشين
است  و در صاورت آمااده  پااذير مكااانيكي كااامالً امكان
به نصب آن اقدام نماود. در  توان بسارعت بودن ترانشه مي
بتني درجا به علت طاوالني  صورت اساتفاده از منهولهااي 

و زمان خشك شدن بتن  انجام پروساه اجاراي منهاول بسايار  ريزيبندي و بتنبودن زمان قالب
سااخته  بادليل وزن بسايار طوالني خواهد بود. حتي در صورت استفاده از منهولهاي بتناي پيش

ت حمل و كارگذاري بدون در دسترس بودن جرثقيلهاي پرقدرت عمالً بسيار اباالي منهولها عملي
 مشكل و حتي غيرممكن خواهد بود.

 

 باالطول عمر  (6

 سال( برخوردارند. 92اتيلن  اين نوع از منهولها از طول عمر بسيار باالئي )بدليل استفاده از پلي
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اتيلني است. در اين روش با استفاده از متداولترين روش توليد منهولهاي پلي ساخت دستي روش
اتيلناي  منهولهاا باا اساتفاده از جاوش هاي دوجادار  پلييافته  معماوالً لولاههاي سااختلوله

 نشان داده شده است.  0-شود. شيو  ساخت ايناونه منهولها در شكلاكستروژني ساخته مي

 
 اتيلنياكستروژن مورد استفاده در ساخت منهولهاي پلي: روش جوش 0-شكل

باشد. با توجه باه مزيت عمد  اين روش قابليت انعطاف باالي آن در ساخت منهولهاي پيچيده مي
اينكه در اين روش نياز به در دسترس بودن قالبهاي پيچيده وجود ندارد  همچنين بدليل اساتفاده 

 باشد.ين منهولها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مييافته در ساختار اهاي ساختاز لوله
 اتيلني انواع منهولهاي پليــ 

توان به دو نوع از لحاظ كاربرد و شكل ظاهري تقسيم اتيلني را ميمنهولهاي پلي  همانند ساير منهولها
 نمود:

 منهولهاي گذرمستقيم -1

 يباشد طراح يم يو خروج ياتصال ورود نيچند ياستفاده در نقاط عطف  لوله كه دارا ين منهولها برايا
گيري و نيز تجميع اتصاالت خاناي توان به انشعاباز جمله موارد استفاده از اين منهولها مي ده است.يگرد

استفاده  ين نوع از  منهولها براينشان داده شده است. ا 9-اي از اين نوع منهول در شكلاشاره نمود. نمونه
در اين حالت يك لوله  باشند.يمناسب م ميليمتر 022تا قطر  يو خروج يبا اتصاالت ورود ييهادر لوله
ميليمتر در مسير به عنوان آدم رو استفاده مي شود. همچنين ادامه لوله به صورت سرباز در داخل  1222
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. ملترانجام مي دهدبتني منهولهاي بتني را به مراتب كاكار ماهيچه  لوله و پليت هاي پلي اتيلن در كناره آن
معموال از منهول جانبي استفاده مي شود ولي در صورت نياز به  022براي اتصاالت باالتر از سايز 

استفاده نمود.   022براي ورودي  1222منهولهاي از نوع گذر مستقيم بايد بعنوان مثال از لوله سايز 
كاماًل  ين از نظر آب بندياشته  بنابرادخورده اتيلن ساختار جوشساخته شده از پلي يمنهولها يانتها

 باشند.  يمطمئن م
 
 

 
 

 
 : منهولهاي گذرمستقيم9-شكل

 منهولهاي جانبي -2

 يو اقتصاد يعمل يميليمتر و باالتر جزء كاربردها 022با قطر داخلي  يهالوله يمنهولهاي جانبي برا

گردد. در چنين مواردي  قطرهاي باال  باراي دسترساي باه در تأسيسات شبكط فاضالب محسوب مي

 6-گردد. در شكلشبكه شفت منهول بصورت مجانب و مماس با خط مركزي لوله ساخته و نصب مي

 اتيلني نشان داده شده است.اي از منهولهاي جانبي پلينمونه

 

 

 
 
 
 

 : منهول جانبي6-شكل
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 ريزشيمنهولهاي  -3
ساانتيمتر ماورد  62شود كه در دراپهاي باا ارتفااع بيشاتر از اين نوع منهولها به منهولهائي اطالق مي

باشاد. متر مي 3(. حداكثر ارتفاع مجاز براي استفاده از چنين منهولهايي 0-گيرد)شكلاستفاده قرار مي
 نظر گرفته شود.بايست كه طراحي خاصي براي ساخت منهول در براي ارتفاعهاي باالتر مي

 
 اي از منهول ريزشي: نمونه0-شكل

 مشخصات مكانيكي :ــ 

 براي منهولها   چه جانبي و چه گذر مستقيم محاسبات استاتيكي همانندي همچون لوله   طبق        

ارتفاع بار     انجام مي گيرد كه در اين حالت با توجه به مشخصات پروژه ATV A 127استاندارد 

خاک وارده   فشار آب هاي زير زميني   بارترافيكي وارده مستقيم و غير مستقيم به منهول و ساير 

نيروها لحاظ و پروفيل مناسب براي لوله محاسبه مي گردد. بنابراين ضخامت و سطح مقطع شفت باربر 

 قابل تغيير است.نسبت به بارهاي وارده متفاوت و از نوع تك جداره تا انواع پروفيل دار 

 ــ نحوه نصب منهولها

همچون لوله بوده و    ATV A 127همچنين شرايط بستر سازي و دفن منهول با توجه به جداول 

سانتي متري براي اطراف منهول گزينه مناسبي  32مخلوط دانه بندي شده شن  متراكم در اليه هاي 

و يا احيانا در برخي مواقع از بتن سبك )مار( خواهد بود.براي كف منهول نيز مي توان از بستر متراكم 

 نيز مي توان استفاده نمود ولي نياز به تمهيد شرايط خاص براي تدفين منهول نمي باشد.
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 بر روي شفت پلي اتيلني بتني پيش ساخته ريناهايزمين   استفاده از  سطحبراي اتصال منهول به 
با توجه به اينكه سطح فاضالب و يا احيانا آبهاي ( 0. )شكل و سريعترين راه حل مي باشد ارزانترين

مي توان در باالتر از آن از بتن استفاده در بيشترين حالت خود تا باالي سطح لوله است زيرزميني 
نمود. براي دريچه بااليي نيز از نوع متداول چدني مي توان استفاده نمود. در صورتي كه سطح آبهاي 

  ديار كه نياز باشد تا شفت پلي اتيلني تا سطح زمين ادامه يابدداليلي زيرزميني باالتر باشد يا بنا ب
 .قرار دادپلي اتيلني مي توان پليت بتني را مستقيما ر روي شفت 

دراپ قائم از بيرون و يا در داخل منهول تعبيه نمود. تمامي  براي دراپهاي مورد نياز در مسير مي توان
ودي   خروجي دراپها   ارتفاع و ....  با پلي اتيلن و با كاملترين آلترناتيوهاي منهول اعم از تعداد ور

 شكل هيدروليكي قابل طراحي و توليد مي باشد. 
 

 
 
 
 

 
 

 اتيلنيهاي بتني به همراه منهول پلياستفاده از حلقه: 0-شكل 
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