
 

 

 بدانیدمنهول مواردی که باید در مورد 

 

 معرفی 1.0

یچه درمحفظه بازرسی، اتاقک دسترسی یا فضای محدود(  ، محفظه کابل، دریچه نگهداری،ساتیتأس)به معنی مجرای  منهول

و  ساتیأستمدفون کردن و  نگهداری ،تصاالتا نقطه دسترسی برای ایجاد عنوانبه زیرزمینی است که ساتیتأسی فوقانی و روی

که در این مقاله  منهولی. انواع شودیمو گاز استفاده  سیالب یآورجمعی و فاضالب، تلفن، برق، زهکش مانند هاستمیسسایر 

 سیالب. آوریجمعی و زهکشهای منهولهای فاضالب و منهولاز:  اندعبارت ،گیرندمیمورد بحث قرار 

 

 



 

 

 فاضالبهای منهول موقعیت 1.1

 :زیر قرار دارند هایمحل در معموالًفاضالب های منهول

(a)  سیالب هایزهکشمحل تالقی 

(b)  سیالب با ابعاد مختلف هایزهکشاتصاالت بین 

(c)  دهدمیجهت / شیب تغییر ، سیالبجایی که زهکش. 

(d)  ؛مستقیم طوالنی در فواصل زیر هایمسافتدر 

 تعبیه کنید.متر  40را در حداکثر فاصله ی یهامنهول، مترمیلی 600با قطر کمتر از  هاییلولهبرای  -

 تعبیه کنید.متر  80را در حداکثر فاصله  یهایمنهول، مترمیلی 1050تا  مترمیلی 600 با قطر بین هاییلولهبرای  -

 تعبیه کنید. متر 120را در حداکثر فاصله های منهول، مترمیلی 1050با قطر بیشتر از  هاییلولهبرای  -

 د.به حداقل برساختالل در ترافیک  ،دارینگههنگام عملیات تعمیر و  کهقرار داده شوند  جاییباید  هامنهولعالوه بر این، 

 هامنهولدریچه بازشوی دسترسی به  1.2

نصب  منهولاگر نردبان شاغولی در یک  باشد. مترمیلی 550در  550برای دسترسی انسان نباید کمتر از  هامنهول چهیدرابعاد 

 زی زهکشکباشد. ایجاد یک مسیر دسترسی برای انسان باید از خط مر مترمیلی 675در  مترمیلی 675باید  شوداقل بازشود، ح

متر قرار داده  1.2با عمق کمتر از  عمقکم یهامنهول در سیالبزی زهکش کعمیق و در امتداد خط مر یهامنهول در سیالب

 شود.

 

 پوشش مجراها 1.3

بور که ممکن است از روی آن ع وسیله نقلیه را نیترنیسنگزنده  بارکافی قوی باشد تا بتواند  اندازهبهباید  هامنهولپوشش 

درجای خود تکان بخورند و به نباید  منهول یهاپوششباشد.  بادوامباید  نیز در شرایط مختلف آب و هوایی نماید.تحمل ، کند

 .داشته باشد وجود هاآنعبارتی نباید امکان حرکت برای 

 



 

 

 و نردبان شاغولی یآهن هایپله 1.4

 300 ایبافاصلهو  عمودی راستاباید در یک  هاپلهمنهول نصب و فیکس شوند. این در  نحوی ایمنباید به  آهنی هایپله

. هنگام حمل شوندمیمتر استفاده  4.25از  ترقیعم یهامنهولشاغولی در  هاینردبان. نسبت به هم قرار گیرندی مترمیلی

 .استفاده کنیمنردبان  ازاست که این  ترراحتو  ترایمن، به سمت پایین وسایل یا تجهیزات

 

 منهول اطراف شفتبر  واردی نیروها 1.5

 فشار جانبی زمین -

 هیدرو استاتیکفشار  -

. شودنمیلنگری به مقطع منهول وارد ، هیچ شوندمیتوزیع  منهولمحیط پیرامون  روییکنواخت  صورتبهاز آنجا که هر دو بار 

 :شودمی( استفاده Hمعادله زیر برای محاسبه فشار جانبی کل در یک عمق مشخص )از 

p = (Ws x H x Ks x Cosi) + (Ww x H) 

 ;که در آن

p  = زمینفشار و  هیدرو استاتیکفشار مجموع 

Ws =  پر کنندهوزن واحد مواد 

H = عمق مجرا 

Ks = ضریب فشار زمین 

i = زاویه اصطکاک داخلی خاک 

Ww = .وزن واحد آب است 

منهول از  مقطعی. تنش فشاری در هر شودیموارد  منهول مقطعمحیط پیرامون  رویمساوی  طوربه( Pدر تئوری، فشار )

 .شودمی محاسبه زیر معادله واسطهبه یارهیدا

S = pD/2t 



 

 

 ؛که در آن

S = تنش فشاری، 

p =  و فشار جانبی زمین هیدرو استاتیکفشار مجموع، 

D =  هول ونمقطر 

t =  منهول؛ضخامت 

 است. 

 

 

 ترجم: پوریا نخعیم
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