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ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ،اﺟﺮای ﺗﻌﻤﯿـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاری ﯾـﺎ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺷﯿـﺮآﻻت ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت
دﯾﮕﺮ)ﺷﺎﻣﻞ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﻠﻔﻦ)ﻣﻨﻬﻮل ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،ﺑﺮق ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﻮﻓﺎن،
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺎز( ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن
ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﻨﻬﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﻨﻬﻮل از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.درب ﻣﻨﻬﻮل
)درﯾﭽﻪ ﻣﻨﻬﻮل( ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﯾﺎ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ  ,ﻓﻮﻻد  ,ﭼﺪن و… اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد:
ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋﯽ

ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ

اﻧﻮاع ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺖ:
ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ
ﻣﻨﻬﻮل آﺟﺮی
ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺘﻨﯽ
ﻣﻨﻬﻮلGRP

ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ:
اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ :
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎی و ﻋﺪم ﺧﻮردﮔﯽ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻬﻮل

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﯾﺰ
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

و… ..اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﭼﺮا ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ در ﺧﻄﻮط ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

 .1ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
 .2ﮐﻢ ﺑﻮدن دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
 .3ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی وارده
ﭼﺮا ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟:
.1در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
.2ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ

.3دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
.4ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی وارده

ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺘﻨﯽ
ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺘﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻨﻬﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﻨﻬﻮل آﺟﺮی
ﻣﻨﻬﻮل آﺟﺮی و ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ از آﺟﺮ،ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
و در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ در ﻓﺎﺿﻼب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ..ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی وﻋﺪم
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ )ﺿﺮﺑﺎت وارده ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راه اﻧﺪازی
وارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ اززﻟﺰﻟﻪ(
اﻣﮑﺎن ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب و اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺖ
ﻣﻮاد و… اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

ﻣﻨﻬﻮل GRP
ﻣﻨﻬﻮل  GRPاز رزﯾﻦ ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻬﻮل
و ورﻗﻪ ﻫﺎرا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺴﺐ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻟﻮﻟﻪ

ﮐﺎﻣﻼ آب ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﻣﻨﻬﻮل  GRPﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﻬﻮل
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﻠﻪ،ﻻﯾﻪ ﻫﺎی  GRPاز ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﻬﻮل دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮدد.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ازﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻬﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در
ﻣﻨﻬﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻬﻮل ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻮل ﭘﻠﯽ اﯾﺘﻠﻦ ﻧﯿﺎز دارد.

