
  :پلی اتیلنی  هاي ها و شفت منهولدستورالعمل نصب 

  :شوند در انواع زیر طراحی و ساخته می ها منهول

 هاي گذر مستقیم منهول -1

 هاي جانبی منهول -2

پذیر مورد استفاده در این تولیدات، امکان طراحی و ساخت  آوري انعطاف گفتنی است با توجه به دانش باال و فن
  .توجه به نیاز هر پروژه به صورت مجزا وجود داردآنها به روش مطلوب و با 

این دستورالعمل بر پایه . شده است رعایت گردد اشاره  ها منهولدر اینجا به موارد مهمی که باید در نصب 
استانداردهاي جهانی و تجربیات شرکت هاي بزرگ اروپایی و آمریکایی طی سال ها فعالیت در این زمینه و 

اجراي جهت  کمک شایانی درمطمئنا نوشته شده و  خودشرکت در اجراي پروژه هاي این همچنین تجربیات 
این دستورالعمل جایگزین ولی مسلماً . داشتمحصوالت خواهد نوع صحیح عملیات نصب و بهره برداري این 

  .نمی گردد ها منهولاستانداردهاي نصب 

در پلی اتیلنی شرکت هاي مختلف و تفاوت هاي  منهولبا توجه به تنوع تولید  :تذکر مهم

گروه صنعتی فراز تجهیز راویس  هاي منهولدر مورد  فقط و فقطویژگی هاي آنها، از این دستورالعمل ساختار 
   .یا محصوالت مشابه استفاده گردد و

  

  : اهمیت رعایت دستورالعمل نصب

به را  )بارهاي ترافیکی (بارهاي محوري  دمی تواننپلی اتیلنی  ل، منهو ASTM F1759بنابر استاندارد 
می باشد که این نیروها را به  آن  و این وظیفه دال بتنی اجرا شده روي دتحمل کنطور مستقیم بر روي خود 

و خاك برداشت نشده در ترانشه منتقل و مانند یک پل عمل )  خاك متراکم (ي اطراف  خاك کوبیده شده
 . نماید



که منهول پلی اتیلنی مطابق استاندارد، تحمل بارهاي خمشی و از آنجایی  :تذکر مهم 
تنش هاي برشی محدودي را دارد، بنابراین در هنگام اجراي منهول باید دقت کرد که از ایجاد بارها و تنش 

مثال خوب (همچنین عدم یکنواختی دیواره اطراف . هاي اضافی خمشی ناشی از نصب کج جلوگیري شود
 .ي تحمل بار از سوي منهول دارد یا بستر سازي نامناسب نیز تاثیرات نامطلوبی بر شیوهو  )نکوبیدن یک طرف

با توجه به موارد یاد شده در باال و نیز جهت جلوگیري از بیان مباحث تئوریک در این دستورالعمل تنها به بررسی 
از وارد شدن بارها و تنش هاي مانع م با ارائه نحوه صحیح اجراي این منهول ها می توانی. بارهاي مهم تر می پردازیم

  .مربوطه به منهول شویم 

  تحلیل مختصري بر بارهاي وارده بر منهول

   بارهاي ناشی از فشار خاك اطراف منهول و بارهاي ناشی از باالتر بودن سطح آب از کف منهول: بارهاي شعاعی. 

  

 رو به پایین  بارهاي ناشی از تنش محوري :بارهاي محوري) down drag (در اصل همان نیروي  که
بارهاي ناشی از وزن  .شود ایجاد میمنهول  بر اثر کوبیده شدن خاك اطرافاصطحکاك رو به پایینی است که 

  .دنگیر بارها قرار میاین دسته از نیز در و بار ناشی از شناوري )  شامل بارهاي مرده و زنده (خاك روي منهول 

  



  بارهاي خمشی : 

افزایش فشار که مسبب کف  بودنن تراز  ویا در صورت عدم یکنواختی در کوبش خاك پیرامون منهولاین نوع بارها 
 .گردد  ایجاد میشود ،  میسوي منهول شعاعی از یک  

  

 :ي نصب نحوه

  :شده است شرکت در درون زمین آورده این تولیدي  هاي منهول نصبدر زیر موارد مهم و الزم جهت 

  :منهولنصب  محلآماده سازي ) الف

آماده سازي درباره . استمنهول کارگذاري قبل از ، نصب  محل، آماده سازي منهول  نصب مراحلاز مهم ترین 
  :رعایت موارد زیر ضروري است آن

  باید عاري از قطعه سنگ ها و اشیاي سخت با ابعاد بزرگ باشد محل نصب.  

 حتماً باید شیب کف صفر باشد. 

  با  ( می شود متراکمرا داشته باشد، خاك منهول وزن به حد کافی استحکام تحمل  محل نصباگر خاك

 .ددرگباید از بتن براي کف استفاده  در غیر اینصورتو  ) 95%تراکم حدود 

 ریخته شود بتن سانتی متر 15 الی 10به ارتفاع  حداقل در صورت بتن ریزي ، باید. 

 از  بزرگترمتر  1حتماً باید حدود  ) بتن و یا شده مخاك متراک (منهول  براي زیر شده ابعاد محدوده آماده
 .باشدمنهول ابعاد خود 

 تا  موجود باشدمتر فضاي باز  سانتی 30میزان به حداقل منهول باید شفت دور تا دور  ، بر اساس استاندارد
و با رطوبت  متر میلی 20حداکثر  با سایز ماسه و شن ( class Iبتوان این محدوده را از مواد پرکننده مطابق 

می در صورت وجود محدودیت فضا .باشد % 95 اقل حد در این منطقه باید تراکم.  کردپر  )% 20حدود 



 15الی  10حدود (بتن نازك اي از  این ناحیه را با الیهو  در نظر گرفترا کمتر مربوطه توان فاصله 
کم آب باشد تا باعث شناور بتن مورد نظر که  کردتوجه باید ( .نمودپر بصورت مرحله به مرحله  )متر سانتی

 ).شدن منهول نگردد

  

  دچار نشست شده  منهولو اطراف در صورت عدم رعایت موارد فوق، خاك زیر ! اخطار
  .خواهد شد منهولو باعث صدمه دیدن 

 

   
  محل نصب ی از آماده سازي یاه نمونه: 1 تصویر

  :منهولجابه جایی صحیح ) ب

لذا . شرکت با رعایت اصول الزم در کارخانه بارگیري شده و تحویل مشتري می گردنداین تولیدي هاي  منهول
منهول حتماً مواردي رعایت شود تا  محل نصببه درون منهول تخلیه بار و همچنین انتقال  هنگامالزم است 

  :اهم موارد به قرار زیر است. نبیندآسیب 

 استفاده منهول ، حتماً از جا قالبی هاي تعبیه شده روي وسیله نقلیهاز روي منهول بلند کردن  هنگام
 .گردد

 ،چنین کاري از . انبار شوند  دقت کنید که تمامی منهولها در وضعیتی که بعد از نصب خواهند داشت
 .کند  وارد شدن  صدمات به اجزاء مختلف آنها جلوگیري می

 حفظ منهول به درون چاله همیشه تعادل منهول و همچنین موقع انتقال  وسیله نقلیهبرداشتن از روي  هنگام
 .گردد

 



  
  منهولحمل صحیح : 2 تصویر

  :منهولپر کردن اطراف ) ج

سانتی  30الی  20حدود  ( پس از کف سازي و استقرار منهول و تراز کردن آن ، خاك را به صورت الیه به الیه 
  . به طور مساوي در اطراف منهول ریخته و سپس به طور یکنواخت شروع به متراکم سازي نمایید ) متر 

 و باشد داشته ادامه ترانشه وارهدی تا و شروع  منهول ه دیوار از کامپکت شده خاك که شود دقت می بایست 
 باال تا اینکار و نگردد خط تراز از منهول انحراف باعث تا انجام شود الیه به  الیه و یکنواخت صورته ب حتماً

سپس عملیات متراکم سازي را متوقف کرده و   .یابد ادامه )سانتی متر  15الی  10( نصب محل کف نزدیک و
سانتی متر باالي شفت آن ادامه داده و دال  10الی  5آجر و بتن اطراف منهول را تا با استفاده از مصالحی همچون 

  .دهید  بتنی مسطح را در محل قرار
  .کند میمتر به تناسب بارهاي وارده زنده و مرده تغییر  سانتی 30 الی 20ضخامت این دال از  

  
  
 



 

 
  محل نصبابعاد مناسب : 3 تصویر

 

  عنوان شده در ذیل استفاده نمود مصالح از  می توانمنهول و اطراف  منهولبراي پر کردن زیر: 

  شن و ماسه درشت)Coarse sand or squeegee( 

  شن نخودي)Pea gravel( 

  خرده سنگ ها)Crushed and screened rock chips( 

 
 از مصالح زیر به هیچ وجه نباید استفاده کرد: 

 آسفالت کنده شده از سطح زمین 

  ساختمانینخاله هاي 

 خرده سنگ هاي با لبه هاي تیز 



  میلی متر تجاوز کند 20-15از منهول نباید اندازه مصالح ریخته شده دور. 

  

 
 نمونه اي از پر کردن اطراف مخزن: 4 تصویر  

  :موجود است که آب زیر زمینی  در جایی منهولنصب ) ه

 سطح که در صورتیزیرا . گردد  اتخاذاً باید تمهیدات ویژه اي حتم وجود داردآب زیر زمینی که  در جاهایی
نیروي شناوري به کف  ،از طرف آب )حتی بصورت موقتی(اشد ر زمینی از کف منهول باالتر بهاي زی آب

ممکن است باشد ، بیشتر از وزن منهول و متعلقات قرار گرفته روي آن  واین نیر چنانچه. منهول وارد می شود
از محل خود خارج شود لذا جهت جلوگیري از  بروز چنین مشکالتی می بایست قبل از سفارش ، شرایط منهول 



محل نصب به طور کامل در اختیار این شرکت قرار گیرد ، تا بتواند بر مبناي اطالعات دریافتی ، محصول مناسب 
  .را طراحی و به محل پروژه ارسال نماید

  :نکات مهم

  قبل از عملیات جا گذاري تخلیه گرددنصب باشد حتماً  محلاگر آبی در. 

  در مناطقی که آب زیر زمینی باالتر از سطح کف منهول باشد می بایست عالوه بر در نظر گرفتن تمهیداتی
 )با نظر مهندسین مشاور. ( زیر منهول استفاده گردد   ، خاص حتما از دال بتنی جهت کنترل نیروي شناوري


