
راھنمای نصب منھول ھای پلی اتیلنی
شرکت پلیمر روشان



POLYMER

ROSHUN

مقدمه

اساس تهیه راهنماى نصب منهول هاى پلى اتیلن، استاندارد ملى 14387 و استاندارد ASTM1759 است. هرچند 
در توضیح و تفسیر برخى نکات مبهم از استاندارد ATV127 وسایر مراجع قابل اتکا استفاده شده است.

بررسى هاى زیادى در مورد تهیه مواد پرکننده اطراف منهول (ll�Back) صورت گرفته است تا در مکان هایى که امکان 
استفاده از خاك برداشته شده از محل گودبردارى وجود نداشته باشد، بتوان با کمترین هزینه بهترین مصالح مورد 

نیاز مواد پرکننده را برآورده ساخت که نتایج آن در این دفترچه راهنما گنجانده شده است.
در خاتمه از راهنمایى هاى کارشناسان شرکت فاضالب، پیمانکاران و مشاورین محترم که در تهیه این دفترچه همراه 

ما بوده اند، کمال تشکر و امتنان را داریم.
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بر اساس استاندارد ملى 14387 که خود مطابق با استاندارد ASTM 1759 تهیه شده است، منهول 
عمودى  بارهاى  نیز  و  اطراف  خاك  فشار  از  ناشى  (شعاعى)  افقى  بارهاى  تحمل  بایستى  پلى اتیلن 

(محورى) ناشى از وزن خاك و بارهاى وارده بر آن را داشته باشد.
بر این مبنا پرکننده اطراف منهول (ll�Back) بایستى به ترتیبى تهیه و اجرا گردد که به همراه سازه 
پلى اتیلنى منهول توأمان این بارها را تحمل نموده، بدون اینکه در طول سالیان بهره بردارى پایدارى 

خود را حفظ نماید.
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دیاگرام بار شعاعى وارده بر منهول

دیاگرام بار محورى وارده بر منهول
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این استاندارد، پرکننده اطراف منهول را از خاك class I با تراکم 90درصد و کف منهول را با تراکم 
95درصد تعریف مى نماید. این پرکننده داراى خواص االستیسیته (عدم شکنندگى)، متراکم شده 

(unshrinkable) و داراى تحمل فشار حدود 0,8MPa است.
از آنجاییکه تراکم دهى خاك اطراف منهول با توجه به اینکه نمى خواهیم خاك دست نخورده اطراف را 
زیاده از حد برداشت کنیم، براحتى مقدور نیست؛ لذا مى بایست از مالت جایگزین استفاده نماییم.
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(Back�ll) :مصالح پرکننده

Class I 1- خاك
مطابق تعریف استاندارد

2- مالت شفته آهک:
در صورت وجود خاك مناسب در محل و جدا کردن سنگ و قلوه هاى درشت آن مى توان براحتى از 
بر روى  به هیچ عنوان  و  تعاریف استاندارد داشته  با  زیادى  نمود که مشابهت  این مالت استفاده 

منهول پلى اتیلن واکنش شیمیایى و یا خوردگى انجام نمى دهد.

3- مالت سیمانى:
انجمن سیمان آمریکا در معرفى مالت سیمانى پرکننده (ll�Back) نوعى مالت سیمانى را معرفى نموده 
است که در جاهاى مختلف با عیارهاى متفاوت کاربرى دارد، مانند پشت فونداسیون ها و یا اطراف 
(CLSM) صرفا یک مالت  اطراف  این مالت پرکننده مناسب  CLSM مى گویند.  به آن  ... که  و  منهول 
سیمان بوده و به هیچ وجه بتن محسوب نمى شود، زیرا عیار آن در حدود 80Kg/m3 -70 است و 

داراى خواص زیر است:
(Elasticity) .1- قابلیت االستیسیته دارد

(Self-Compact) .2- خودمتراکم شونده است
(Unshrinkable) .3- کاهش حجم ندارد

4- به هیچ عنوان شکننده نیست.
5- تحمل فشار حدود 0,6MPa-0,4 دارد.

6- مقاومت فشارى 0,1MPa بعد از یک روز.

7- مقاومت فشارى 0,5MPa بعد از 28 روز.

(CLSM) ترکیب مواد متشکله مالت سیمانى
1010 Kg/m3     (تا 19 میلیمتر) 1- شن
1150 Kg/m3      2- ماسه

45 Kg/m3        3- سیمان
155 Kg/m3       4- آب
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نحوه پر کردن اطراف منهول:
پس از نصب و انجام اتصاالت منهول و همچنین تراز کردن آن مى بایست مواد پرکننده بصورت الیه الیه 
و بطور مساوى در اطراف منهول ریخته شود تا راستاى قائم منهول حفظ و از یکنواخت بودن پرکننده و 

بدون حفره بودن آن اطمینان داشت.
از ریختن یکباره مواد پرکننده جدا خوددارى نمایید.
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کف سازى
محل  کف  ابتدا  اینکار  براى  لذا  آورد،  فراهم  محکم  نسبتا  بسترى  بایستى  منهول  استقرار  براى 
با کمپکتور کف کوبى و صاف مى نماییم. در  از قلوه سنگ هاى درشت تمیز نموده و  گودبردارى را 
صورتى که این امکان وجود نداشته باشد بایستى حداقل 10 سانتیمتر بتن مگر اجر نموده و نشیمن 

منهول را یکدست نماییم.
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دال گذارى
پلى منهول   14387 استاندارد  تعریف  طبق 

 اتیلن قادر است تا وزن خاك روى آن و بار وزن 
تعدادى نفر و تجهیزات سبک را تحمل نماید. 
بنابراین در محل هاى پیاده رو و یا محوطه چمن 
بر  براحتى  را  منهول  دریچه  مى توان  پارك ها 
روى یک ردیف آجر که دور تا دور ورودى آدم
 رو مى گذاریم، قرار دهیم و احتیاجى به اجراى 

دال بتنى نداریم.

چنانچه منهول پلى اتیلن تحت بارهاى ترافیکى 
قرار داشته باشد، به تناسب حداکثر بار وارده 
نیمه سنگین و سنگین)  نقلیه سبک،  (وسایل 
بایستى دال بتنى مسلح اجرا نماییم و دریچه 
را روى دال قرار دهیم تا بارهاى وارده توسط 
اطراف  خاك  به  و  شده  گسترده  بصورت  دال 

منهول وارد شوند.
پلى منهول  قطر  تناسب  به  دال ها  این  پهناى 
 اتیلن بایستى از هر طرف حداقل 20 سانتیمتر 
اطراف  خاك  به  بار  انتقال  از  تا  بوده  بیشتر 

مطمئن باشیم.

نحوه نصب دریچه منهول
با  ترافیک  بدون  محل هاى  در   �با شکل  مطابق 
چیدن آجر دور ورودى منهول و تراز کردن آن 
را  دریچه  مى توان  تردد  محل  کف  به  نسبت 
نصب نمود. در محل هایى که دال اجرا مى شود، 
مطابق جزییات باال حتما فاصله هوایى الزم بین 
دال و ورودى منهول بایستى رعایت شده تا از 
عدم وارد شدن نیرو به دیواره منهول اطمینان 

حاصل نماییم.
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نحوه اتصال لوله به منهول:

لوله هاى تک جداره:
کافى  منهول  به  تکجداره  لوله هاى  اتصال دهى  براى 
از کف  آن  و فاصله  لوله  ارتفاع  تنظیم  از  است پس 
منهول، بر روى دیواره منهول پلى اتیلن یک سوراخ با 

قطر 1 سانتیمتر بیشتر ایجاد مى کنیم.

مطابق  مخصوص  آب بندى  اورینگ هاى  از  استفاده  با 
شکل روبرو محل اتصال را آب بند مى کنیم.

پس از نصب اورینگ لوله تکجداره را مطابق شکل به 
منهول متصل مى کنیم.
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لوله هاى دوجداره:

اتصال  همانند  دوجداره  لوله هاى  اتصال دهى  براى 
نصب  از  پس  و  دهیم  مى  انجام  را  برش  تکجداره 
اورینگ آب بندى، کوپلر را به منهول متصل مى کنیم.

به  را  دوجداره  لوله  منهول  به  کوپلر  اتصال  از  پس 
کوپلر متصل مى کنیم
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نیاز  صورت  در  و  گودبردارى  عملیات  از  بعد 
سپرکوبى و ... جهت اطمینان از وضعیت کف سازى 
 (Concrete Slab) منهول مى بایست از دال بتنى کف
استفاده نمود که جهت تسریع در انجام عملیات مى

 توان از دال پیش ساخته استفاده نمود.
ضخامت این دال حدود 15 سانتیمتر و حداقل از 
بتن C16 استفاده مى شود. سپس اقدام به نصب 
منهول و اجراى اتصاالت به لوله مى نماییم. بعد از 
شناور  از  جلوگیرى  جهت  اتصال دهى  کار  اتمام 
استاندارد  مطابق  بایستى   (Floating) منهول  شدن 
نماییم.   (Anchor key) لنگر  قفل  اجراى  به  اقدام 
براى اینکار در قسمت پایه منهول از کف تا ارتفاع 
مى نماییم.  استفاده   C20 بتن  از  متر   1 حدود 
بطوریکه از روى رینگ اتصال قسمت کفى منهول 

پلى اتیلن حداقل 20 سانتیمتر بتن باالتر باشد.
پس از سفت شدن این بتن از یک طرف در رینگ 
دیواره  در  دیگر  طرف  از  و  شده  لنگر  منهول 
به  توجه  با  ترتیب  بدین  و  مى شود  لنگر  ترانشه 
وزن خود بتن از شناور شدن پلى اتیلن جلوگیرى 

به عمل مى آید.

همچنین میتوان از لوله دوجداره به صورت مستقیم استفاده نمود و دوطرفه لوله را با سیمان به صورت سکو 
(ماهیچه سیمانى) در بیاوریم

نصب و اجراى منهول پلى اتیلنى زیر سطح تراز آب زیرزمینى:
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:(Drop) اجراى منهول ریزشى یا دراپ

با توجه به شکل زیر و با در نظر گرفتن محیط اطراف منهول مى توان به  روش نشان داده شده نسبت 
به اجراى دراپ اقدام نمود.
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اجراى منهول ریزشى با ارتفاع کم

اجراى منهول ریزشى با ارتفاع باال
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