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 های آبیاری و فاضالبمنهولها و اهمیت كاربرد آنها در شبكه

گردد. مطالعات سال قبل از میالد مسیح به شهر بابل بر می 2400استفاده از منهولها به 

های بجا مانده حاكی از آن است كه شهر بابل از سیستم ها و نقشهشناسان از روی نوشتهباستان

ای با طراحی ماهرانه كه تمامی منطقه شهر را تحت فاضالب جامع شهری برخوردار بوده است: شبكه

داد كه شامل كانالهای آجری فاضالب بهمراه محلهائی برای دسترسی به این كانالها جهت وشش قرار میپ

بازرسی آنها )مشابه منهولهای امروزی( بوده است. استفاده از منهولها از دیرباز جهت ایجاد ایستگاههای 

ت بازرسی، تهویة آوری و انتقال فاضالب جههای آبرسانی و جمعدسترسی به بخشهای مختلف شبكه

طبیعی و تعمیر و نگهداری همواره مورد نظر بوده است. امروزه نیز نه تنها از اهمیت آنها كاسته نشده 

 بلكه روز به روز بر اهمیت و نیز موارد كاربرد آنها افزورده شده است. 

 توان بصورت زیر دسته بندی نمود:بطور كلی انواع منهولها را می

 منهولهای آجری -1

(. 1-وع منهولها از انواع سنتی بوده كه در گذشته مورد استفدة فراوان بوده است )شكلاین ن

اكنون از در برخی از موارد به دلیل هزینة پائین این منهولها تمایل به استفاده از آنها وجود هم

 دارد.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 : منهول آجری1-شكل

 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از معایب این منهولها می

  هااحتمال نشت از دیواره 

 رواحتمال نشت از محل اتصال لوله به آدم 



   

 

 

 زبری نسبتاً زیاد در محل مجرای كف 

 پذیر در برابر مواد خورندهآسیب 

 شكننده بودن در برابر عواملی مانند زلزله 

  متر 3امكان حداكثر  استفاده تا ارتفاع 

 منهولهای بتنی -2

نوان جایگزین منهولهای آجری معرفی شد و توانست كه این نوع منهولها در سالهای گذشته به ع

منهولهای ساخته شده در كشور از این  %70جای خود را بسرعت تثبیت نماید بطوریكه در حدود 

 (. 2-باشد )شكلنوع می

 

 

 

 

 

 

 

 
 : منهول بتنی2-شكل

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از معایب این نوع منهولها می

 اتصاالت بندی نامناسب درآب 

 زبری نسبتاً زیاد در محل مجرای كف 

 پذیر در برابر مواد خورندهآسیب 

 )شكننده بودن در برابر عواملی مانند زلزله )در صورت عدم طراحی صحیح 

 پیش ساخته( وزن باالی اجزاء( 

 )زمان اجرای طوالنی )اجرا در محل 

 

 اتیلنیمنهولهای پلی -3

ترین ماده برای خواص مطلوبی كه دارد، به عنوان مناسب اتیلن، با توجه بهدر چند دهة اخیر پلی

اتیلنی كه در ادامه به آنها پرداخته ساخت منهولها بخدمت گرفته شده است. خواص منهولهای پلی

شده است باعث گشته كه روند استفاده از آنها سیر صعودی 

منهولهای  %80اكنون در اروپا بیش از داشته باشد، بطوریكه هم

های اخیر از این نوع بوده است. متأسفانه تفاده در پروژهمورد اس



   

 

 

داخل كشور سهم استفاده از این نوع منهولها بسیار پائین بوده اما در حال حاضر استفاده از در 

 (.3-آنها روند رو به رشدی بخود گرفته است )شكل

 

 

پذیری سیتة باال شامل استحكام مناسب، وزن پائین و انعطافاتیلن با دانبا توجه به خواص مناسب پلی

 توان در موارد زیر دانست:اتیلنی را میباالی آن مزایای استفاده از منهولهای پلی

 وزن پائین منهولهای ساخته شده (1

اتیلن در مقایسه با بتن )چگالی بعلت كمتر بودن چگالی پلی

اتیلنی در پلی(، وزن منهولهای 95/0تا  94/0اتیلن پلی

تر و مقایسه با منهولهای بتنی با كاربری یكسان، بسیار پائین

كمتر است. به عنوان مثال منهول نشان داده شده در 

تن داشته در صورتیكه  5/0وزنی در حدود  1-شكل

تن  10وزن نمونة بتنی با كاربری مشابه در حدود 

 باشد.می

در این نكته نهفته است كه در اتیلنی مزیت دیگر وزن پائین منهولهای پلی

زمینهای باتالقی و شنی كه امكان زیرسازی مناسب برای منهولهای سنگین وجود ندارد و بعلت 

ن پائین و نیز به زسستی زمین امكان نشست منهول وجود دارد، این نوع منهولها به هم به علت و

علت چگالی پائین از خطر نشست و فرو رفتن در زمین كامالً مصون  باشند.می

 

 استحكام باال در برابر ضربه (2

پذیری آن، اتیلن و خاصیت ضربهپذیری ذاتی پلیبا توجه به انعطاف

اتیلن مقاومت باالی در برابر منهولهای ساخته شده از پلی

ضربات وارده در حین حمل و نقل یا پروسة نصب 

 برخوردارند.

 

 مهاجم مقاومت شیمیائی باال در برابر محیطهای خورنده و (3

اتیلن بعلت طبیعت خنثی خود از مقاومت بسیار خوبی در برابر پلی

مواد شیمیائی مختلف داراست. بهمین دلیل خطر خورگی و یا 

پوسیدگی آنها در مجاورت مواد خوردنده و محیطهای مهاجم بسیار 

 باشد. پائین می

 

 

 



   

 

 

 زبری پائین (4

مال چسبیدن مواد معلق و گل و الی به آن اتیلن احتهای پلیبا توجه به ضریب زبری پائین لوله

اولین  بسیار پائین است و در صورت ته نشینی گل و الی بر روی آن با 

  گردد. جریان شدید آب كامالً شسته شده و تمیز می

اتیلن و صاف بودن همچنین به علت ضریب زبری پائین پلی

سطح داخلی منهولهای ساخته شده از آن و نیز مقاومت در 

اتیلن، میزان سایش آن در اثر سایش باالی پلی برابر

جریان آب در مقایسه با منهولهای بتنی بسیار ناچیز 

بوده و همین امر سبب ساز طول عمر زیاد این 

دارای جریان شدید  منهولها بخصوص در خطوطی كه زاویه شیب باال در نتیجه 

 باشد.سیال است، می

 سرعت نصب باال (5

اتیلنی سرعت بزرگترین مزیت منهولهای پلیتوان گفت كه می

اتیلنی باشد. با توجه به اینكه منهولهای پلینصب باالی آنها می

گردد، بنابراین بالفاصله پس از ساخته تولید میبصورت پیش

باشد. همچنین بدلیل وزن پائین حمل به محل آماده نصب می

اده از آنها، در محل نصب حمل و كارگذاری آنها حتی با استف

آالت حاضر در محل نصب مانند بیل مكانیكی كامالً ماشین

توان پذیر است  و در صورت آماده بودن ترانشه میامكان

بسرعت به نصب آن اقدام نمود. در صورت استفاده از 

ریزی و زمان خشك شدن بتن، بندی و بتنمنهولهای بتنی درجا به علت طوالنی بودن زمان قالب

رای منهول بسیار طوالنی خواهد بود. حتی در صورت استفاده از منهولهای بتنی انجام پروسه اج

ت حمل و كارگذاری بدون در دسترس بودن اساخته، بدلیل وزن بسیار باالی منهولها عملیپیش

 جرثقیلهای پرقدرت عمالً بسیار مشكل و حتی غیرممكن خواهد بود.

 

 طول عمر باال (6

 سال( برخوردارند. 50ن نوع از منهولها از طول عمر بسیار باالئی )اتیلن، ایبدلیل استفاده از پلی

 



   

 

 

 

اتیلنی است. در این روش با استفاده از متداولترین روش تولید منهولهای پلی ساخت دستی روش

اتیلنی، منهولها با استفاده از جوش اكستروژنی های دوجدارة پلییافته، معموالً لولههای ساختلوله

 نشان داده شده است.  4-. شیوة ساخت اینگونه منهولها در شكلشودساخته می

 
 اتیلنی: روش جوش اكستروژن مورد استفاده در ساخت منهولهای پلی4-شكل

باشد. با توجه به مزیت عمدة این روش قابلیت انعطاف باالی آن در ساخت منهولهای پیچیده می

پیچیده وجود ندارد، همچنین بدلیل استفاده از اینكه در این روش نیاز به در دسترس بودن قالبهای 

 باشد.یافته در ساختار این منهولها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میهای ساختلوله

 

 اتیلنی انواع منهولهای پلی

توان به دو نوع از لحاظ كاربرد و شكل ظاهری تقسیم اتیلنی را میمنهولهای پلی ،همانند سایر منهولها

 نمود:

 منهولهای گذرمستقیم -1

 یباشد طراح یم یو خروج ین اتصال ورودیچند یاستفاده در نقاط عطف  لوله كه دارا ین منهولها برایا

گیری و نیز تجمیع اتصاالت خانگی توان به انشعاباز جمله موارد استفاده از این منهولها می ده است.یگرد

 ین نوع از  منهولها براینشان داده شده است. ا 5-ای از این نوع منهول در شكلاشاره نمود. نمونه

در این حالت یك  باشند.یمناسب م میلیمتر 700تا قطر  یو خروج یبا اتصاالت ورود ییهااستفاده در لوله

میلیمتر در مسیر به عنوان آدم رو استفاده می شود. همچنین ادامه لوله به صورت سرباز در  1000لوله 

بتنی منهولهای بتنی را به مراتب كاملترانجام می كار ماهیچه  پلی اتیلن در كناره آنداخل لوله و پلیت های 

معموال از منهول جانبی استفاده می شود ولی در صورت نیاز به  800. برای اتصاالت باالتر از سایز دهد



   

 

 

ده نمود. استفا  800برای ورودی  1200منهولهای از نوع گذر مستقیم باید بعنوان مثال از لوله سایز 

كامالً مطمئن  ین از نظر آب بندیاشته، بنابرادخورده اتیلن ساختار جوشساخته شده از پلی یمنهولها یانتها

 باشند.  یم

 

 

 

 

 

 

 

 
 : منهولهای گذرمستقیم5-شكل

 منهولهای جانبی -2

در  یو اقتصاد یعمل یمیلیمتر و باالتر جزء كاربردها 800با قطر داخلی  یهالوله یمنهولهای جانبی برا

گردد. در چنین مواردی، قطرهای باال، برای دسترسی به شبكه تأسیسات شبكة فاضالب محسوب می

 6-گردد. در شكلشفت منهول بصورت مجانب و مماس با خط مركزی لوله ساخته و نصب می

 اتیلنی نشان داده شده است.ای از منهولهای جانبی پلینمونه

 : منهول جانبی6-شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 منهولهای ریزشی -3

سانتیمتر مورد  60شود كه در دراپهای با ارتفاع بیشتر از این نوع منهولها به منهولهائی اطالق می

باشد. متر می 3(. حداكثر ارتفاع مجاز برای استفاده از چنین منهولهایی 7-گیرد)شكلاستفاده قرار می

 منهول در نظر گرفته شود. بایست كه طراحی خاصی برای ساختبرای ارتفاعهای باالتر می

 

 ای از منهول ریزشی: نمونه7-شكل

 مشخصات مكانیكی 

 برای منهولها ، چه جانبی و چه گذر مستقیم محاسبات استاتیكی همانندی همچون لوله ، طبق        

ارتفاع بار خاک  ،  انجام می گیرد كه در این حالت با توجه به مشخصات پروژه ATV A 127استاندارد 

وارده ، فشار آب های زیر زمینی ، بارترافیكی وارده مستقیم و غیر مستقیم به منهول و سایر نیروها 

لحاظ و پروفیل مناسب برای لوله محاسبه می گردد. بنابراین ضخامت و سطح مقطع شفت باربر نسبت 

 قابل تغییر است.به بارهای وارده متفاوت و از نوع تك جداره تا انواع پروفیل دار 

 نحوه نصب منهولها

همچون لوله بوده و    ATV A 127همچنین شرایط بستر سازی و دفن منهول با توجه به جداول 

سانتی متری برای اطراف منهول گزینه مناسبی  30مخلوط دانه بندی شده شن  متراكم در الیه های 

و یا احیانا در برخی مواقع از بتن سبك )مگر( خواهد بود.برای كف منهول نیز می توان از بستر متراكم 

 نیز می توان استفاده نمود ولی نیاز به تمهید شرایط خاص برای تدفین منهول نمی باشد.

 بر روی شفت پلی اتیلنی بتنی پیش ساخته رینگهایزمین ، استفاده از  سطحبرای اتصال منهول به 

ا توجه به اینكه سطح فاضالب و یا احیانا آبهای ب( 8. )شكل و سریعترین راه حل می باشد ارزانترین

می توان در باالتر از آن از بتن استفاده نمود. در بیشترین حالت خود تا باالی سطح لوله است زیرزمینی 



   

 

 

برای دریچه باالیی نیز از نوع متداول چدنی می توان استفاده نمود. در صورتی كه سطح آبهای زیرزمینی 

، می توان پلیت دیگر كه نیاز باشد تا شفت پلی اتیلنی تا سطح زمین ادامه یابدالیلی باالتر باشد یا بنا بد

 .قرار دادپلی اتیلنی بتنی را مستقیما ر روی شفت 

دراپ قائم از بیرون و یا در داخل منهول تعبیه نمود. تمامی  برای دراپهای مورد نیاز در مسیر می توان

دی ، خروجی دراپها ، ارتفاع و ....  با پلی اتیلن و با كاملترین شكل آلترناتیوهای منهول اعم از تعداد ورو

 هیدرولیكی قابل طراحی و تولید می باشد. 

 

 

 

 

 


